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Informació del Cicle Formatiu Grau Superior de Mecatrónica Industrial 
 
La formació professional en alternança/dual es duu a terme gràcies a un conveni de col·laboració 
establert entre el Departament d’Educació i el gremi/empresa/entitat, Associació d’Empreses 
Serveis de Tarragona (AEST), l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) 
l’Associació provincial d’empreses del Metall (APEMTA) i Repsol. 
 
L’Alternança/dual és una modalitat d’ensenyament en la qual l’alumnat realitza els estudis de 
Formació Professional en l’Institut Pere Martell, i completen la formació en una empresa o entitat de 
l’entorn geogràfic del centre educatiu acollida al conveni. 
 
Continguts dels estudis que cursa l’alumnat 
 
TÍTOL: Cicle Formatiu de Grau Superior de Formació Professional de MECATRÓNICA INDUSTRIAL, 
( 2.000 hores) que s’imparteix a l’ INS Pere Martell de Tarragona. 
 
Continguts del 1r curs del Cicle: 
 
Mòdul 1: sistemes mecànics  
Mòdul 2: sistemes hidràulics i pneumàtics  
Mòdul 3: sistemes elèctrics i electrònics  
Mòdul 4: elements de màquines  
Mòdul 5: processos de fabricació  
Mòdul 6: representació gràfica de sistemes mecatrónics  
Mòdul 11: formació I orientació laboral 
Mòdul 8: processos i gestió de manteniment i qualitat  
Mòdul 14: formació en centres de treball 
 
Continguts del 2n curs del Cicle: 
 
Mòdul 7: muntatge i manteniment de sistemes automàtics de producció. 
Mòdul 9: Integració de sistemes. 
Mòdul 10: Simulació de sistemes mecatrónics 
 Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora 
Mòdul 13: Projecte de Mecatrónica industrial 
 
Distribució del CFGS de Mecatrónica Industrial per la promoció 2015-17: 
 
A. Durant un primer període es realitzarà l’estada a l’empresa a través d’un conveni d’FCT i sí es 
compleixen els requisits, es prosseguirà l’estada mitjançant un contracte laboral. 
 
Temps en hores que dedicaran els alumnes a l’empresa i al centre educatiu: 
 

1er Curs 2015-17 
Inici Fi Dies  de la setmana Horari Lloc 

Inici Curs, 
setembre 2014 03/06/2015 

De dilluns a dimecres 08.00 a 13.30 h 
Institut Dilluns i dimarts i dijous 15.00 a 18.00 h 

Divendres 08.00 a 14.30 h 
06/06/2015 15/07/2015 De dilluns a divendres 8 hores diàries Empresa- FCT 
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Posteriorment,  al  següent curs, s’inicia la formació en alternança/dual que suposa que l’alumne 
alterna la formació al centre d’estudis amb la jornada laboral  en les empreses, amb les següents 
característiques: 
 
 

2 on  Curs  2016-17 
Inici Fi Dies  de la setmana Horari Lloc 

Tot el curs 
Sep 2016 – juny 2017 

Dilluns i dimarts 08 a 18 h Institut 

Dimecres, dijous i Divendres 8 h a determinar 
per cada empresa 

Empresa-
Contracte-Beca 
Salari  

 
 
 
B. Condicions per anar a l’empresa. 
 

L’equip docent tindrà en compte el rendiment acadèmic de l’alumne/a. 
 
 
C. Forma legal que tindrà l’estada a l’empresa: 
 

Conveni de Formació en Centres de Treball (FCT, en aquest període, el cost de l’alumne a 
l’empresa es cero ja que es realitza un conveni de col·laboració). 
 
 
Contracte laboral a mitja jornada: en Formació, Pràctiques o a Temps parcial, segons 
determini l’empresa o entitat. 
 
Beca Salari. 
 

 
D. Valoració del treball de l’alumne: 
 
En finalitzar el cicle formatiu, i a partir dels informes de seguiment i de la valoració global que el 
centre i l’empresa elaborin de l’activitat de treball realitzada per l’alumne/a, el tutor/a de seguiment 
podrà proposar a la junta d’avaluació un augment de la qualificació final obtinguda en els estudis. 
 
 
 
Dades de contacte: 
 
Javier Abad Escribano 
Cap d’estudis FP-Empresa 
fpempresa@institutperemartell.cat 
Tfno: 977 55 63 38 
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