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Institut La Garrotxa
L’Institut La Garrotxa és un centre públic 
de Formació Professional creat el 1974.

Des del 2002, el centre forma part del 
projecte de Xarxa de Qualitat i Millora 
Contínua i compta amb el Certifi cat ISO 
9001:2015. Actualment participa acti-
vament en diverses Xarxes: Mobilitat, 
Emprenedoria, Innovació, Orientació i FP 
DUAL.

S’imparteixen estudis de formació pro-
fessional de vuit famílies diferents, amb 
un total de vuit cicles formatius de grau 
mitjà i set cicles formatius de grau su-
perior. Quatre dels quals són en format 
DUAL.

El centre disposa de la carta ERASMUS+ 
que permet realitzar la formació en cen-
tres de treball a l’estranger a un gran 
nombre d’alumnes.
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Cicles Formatius de Grau Superior
CONDICIONS D’ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior
s’ha de complir un dels requisits següents:

• Disposar del títol de batxillerat
• Haver superat el COU
• Disposar del títol d’FP2
• Disposar del títol de tècnic de formació professional (CFGM)
• Disposar del títol de tècnic superior (CFGS)
• Superar la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
• Disposar de titulació universitària
• Disposar d’una titulació equivalent, a efectes acadèmics,
     a algun dels anteriors
• Haver superat la prova d’accés a CFGS

SORTIDES ACADÈMIQUES

• Realitzar un altre Cicle Formatiu de Grau Superior per completar
     la formació
• Accedir a estudis universitaris 

DURADA DELS CURSOS

• Durada: 2000 hores 
• Distribució: Intensiu, dos cursos acadèmics

MÉS INFORMACIÓ

• Web: www.inslagarrotxa.cat
• E-mail: ieslagarrotxa@xtec.cat
• Telèfon: 972 26 22 00
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Disseny i producció per a plàstics i 
metalls (Modalitat Dual) (3x2)
 Aquests estudis permeten obtenir, en tres anys, dos títols de Tècnic Superior:

•Disseny en fabricació mecànica.
•Programació de la producció per emmotllament de metalls i polímers.

L’alumne es formarà, bàsicament, en el domini de programes CAD 3D, el 
control numèric, el disseny mecànic, la verificació mitjançant màquines tridi-
mensionals i el maneig de màquines d’injecció de plàstic així com els seus 
sistemes automàtics associats.

Què s’estudia

Coneixements relacionats amb: 

• dibuix en CAD
• materials: metalls i plàstics
• disseny mecànic, de matrius, de models i de motlles per a fosa
• disseny de motlles per a plàstics
• tècniques de fabricació mecànica
• programació de la producció
• verificació de productes i control de qualitat
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Sortides professionals (de què podràs treballar):

El perfil de disseny permet treballar en oficines tècniques, R+D, enginyeries i 
departaments de disseny d’empreses de fabricació de productes mecànics, 
màquines, motlles i matrius. La funció del tècnic serà col·laborar en el projec-
te de disseny, elaborar plànols amb programes CAD, realitzar la documenta-
ció tècnica així com dissenyar els utillatges de fabricació.

El perfil de producció permet treballar en processos de fabricació per emmot-
llament, especialment la injecció de plàstics, com a preparador de màquines, 
en planificació i gestió de la producció, i també en control de qualitat com a 
verificador o metròleg.

Ambdós perfils permeten també adaptar-se a entorns de taller com a progra-
mador i preparador de màquines de Control Numèric, com a tècnic en progra-
mes de CAM, en el control dels automatismes associats a les màquines i en la 
gestió del seu manteniment.
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Projectes d’edificació
(Perfil informàtica gràfica)
L’alumne rebrà formació per tenir capacitat d’elaborar la documentació tècni-
ca de projectes d’edificació, realitzar replanteigs d’obra i gestió de documents 
per a la seva execució. Especialment la formació està focalitzada en la part 
gràfica d’un projecte, o sigui, dibuixar els plànols i modelar en 3D un edifici.

Què s’estudia

Coneixements relacionats amb: 

• representació de projectes d’edificis
• modelatge 3D i gestió del territori amb software com REVIT i QGIS
• coneixement dels materials de construcció i solucions constructives
• coneixement i càlcul d’instal·lacions: aigua, electricitat, sanejament
     i calefacció
• càlcul i representació d’estructures 
• l’eficiència energètica en els edificis
• elaboració d’amidaments i pressupostos
• planificació de l’obra i plans de seguretat
• topografia i replanteig de construcció
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Sortides professionals (de què podràs treballar):

Treballar en despatxos d’arquitectura o enginyeria, desenvolupant projectes 
de construcció i realitzant plànols, realitzant amidaments i certificant unitats 
d’obra. 

Treballar en empreses constructores fent seguiment de l’execució de l’obra. 

Treballar en els departaments d’urbanisme en administracions públiques.
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Automatització i robòtica industrial
+ Mecatrònica (Modalitat Dual i 3x2)
Aquests estudis estan encaminats a proporcionar els coneixements neces-
saris per poder realitzar funcions de construcció, muntatge i instal·lació de 
projectes d’automatització i mecatrònica i també funcions de manteniment 
d’equips i sistemes automàtics i robots industrials. 

Què s’estudia

Coneixements relacionats amb: 

• programació, muntatge i instal·lació de PLCs (autòmats programables) en 
tot tipus de llenguatge (contactes, blocs i estructurat)

• muntatge i instal·lació d’equips pneumàtics i hidràulics
• muntatge de sensors tant digitals com analògics i la seva configuració
• muntatge i de màquines elèctriques (motors, transformadores,...) i
     preactuadors per a maquinària industrial (variadors de freqüència)
• electricitat i electrònica bàsiques relacionades amb el món industrial
• comunicacions industrials i xarxes informàtiques aplicades a la indústria
• programació i sistemes d’instal·lació de robots industrials
• disseny, muntatge i realització de documentació gràfica

(esquemes elèctrics)
• sistemes de regulació de processos continus (PIDs)
• muntatge i estudi de sistemes mecatrònics (mecànics + automàtics + elec-

trònics)
• muntatge i estudi de màquines automàtiques (estructura mecànica + mà- 

quina motriu + sistema de control), això inclou principi de funcionament de 
màquines eina (torn i fresa), mètodes d’unió d’elements (unions soldades, 
cargolades, reblades...) 
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Sortides professionals (de què podràs treballar):

Treballar com a tècnic en desenvolupament i manteniment de sistemes auto-
màtics de control de processos industrials i de robòtica industrial i de siste-
mes de comunicació industrial. També com a tècnic en planificació i progra-
mació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equip 
industrial.

Dissenyador i muntador d’instal·lacions de maquinària i equip industrial així 
com de mantenidor d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.
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Patronatge i moda
Amb aquests estudis s’aprèn a elaborar patrons i escalats ajustats al disseny, 
organitzar i gestionar tècnicament els processos de producció en l’empresa 
de confecció.  Aconseguir la viabilitat i la competitivitat del producte en el 
marc de les tendències, del disseny i de la moda.

Què s’estudia

Coneixements relacionats amb: 

• matèries tèxtils i pell
• processos, qualitat i organització en confecció industrial
• patronatge industrial en tèxtil i pell
• industrialització i escalats
• elaboració de prototips
• tècniques en confecció 
• acabats en confecció
• disseny de moda i tendències

Sortides professionals (de què podràs treballar):

Treballar com a dissenyador tècnic en patronatge amb CAD/CAM, dissenya-
dor tècnic en confecció amb CAD/CAM.

Tècnic en desenvolupament de productes de confecció (I+D+i). 

Modelista-patronista de peces de vestir. 

Tasques en confecció industrial com tècnic en confecció, tècnic en control de 
qualitat o responsable de l’ofi cina tècnica.
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Laboratori clínic i biomèdic
L’alumnat rebrà formació per tenir capacitat de realitzar estudis analítics de 
mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, respectant 
les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes. I serà format 
també per valorar els resultats tècnics i prendre decisions adequades a cada 
procés, així com la investigació.

Què s’estudia

L’aplicació de tècniques per al diagnòstic i la recerca en els àmbits  de bio-
logia molecular, immunologia, bioquímica, microbiologia i els corresponents 
conceptes bàsics.  
Coneixements fonamentals d’anatomia-fi siopatologia-patologia humanes, ris-
cos personals, ambientals i laborals com també de la gestió  i el  tractament 
de dades i existències per a  una òptima organització de l’àrea de treball.

Sortides professionals (de què podràs treballar):

Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic.

Tècnic/a especialista en laboratori de seguiment i control d’alteracions analí-
tiques i d’anàlisis preventives en medicina.

Ajudant tècnic en laboratori d’indústria alimentària, farmacèutica, cosmètica 
i d’altres indústries o entitats amb laboratoris d’investigació i experimentació.

Ajudant tècnic en laboratori d’instituts anatòmic-forense, instituts de toxicolo-
gia i centres d’experimentació animal.

Aquest tècnic podrà col·laborar en tasques de docència d’altres tècnics i in-
vestigació.

Delegat/a comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.
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