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OBJECTIUS



Formar professionals competents per
executar obres del ram de paleta i de
formigó, complint les condiciones i
requeriments de qualitat, seguretat i
medi ambient establerts, en els
terminis
previstos
i
organitzant,
controlant i valorant els treballs.










Durada dels estudis
2 cursos acadèmics
Modalitat no dual
 1650 hores en el centre educatiu
 350 hores en el centre de treball
Modalitat Dual
 1320 hores en el centre educatiu
 1100 hores en el centre de treball

Obres de construcció
Interpretació de plànols de construcció
Paviments, enrajolats i aplacats
Fàbriques
Revestiments
Encofrats
Formigó armat
Organització de treballs de construcció
Obres d’urbanització
Cobertes
Impermeabilitzacions i aïllaments
Plaques de guix laminat
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora.
Anglès tècnic
Síntesi
Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS










Paleta
Encofrador/a
Ferrallista
Enrajolador/a
Aplicador/a de revestiments
Instal·lador/a de sistemes d'impermeabilització
Cap d’equip
Oficial/a de mires
Constructor/a de pous en xarxes de sanejament.

Informació general
Per accedir a un cicle formatiu de GRAU
MITJÀ, s’ha de complir un dels requisits
següents :
 disposar del títol de graduat o
graduada en educació secundària
 superar la prova d’accés als cicles
formatius de grau mitjà,
 disposar del títol d’FP1 (o equivalent),
 tenir el segon de BUP aprovat,
 superar la prova d’accés a la
universitat per a més grans de 25 anys

Per obtenir més informació
Tutor/a del centre educatiu
El portal estudiar a Catalunya
http://queestudiar.gencat.cat/ca/
L’apartat currículum i orientació
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic/a, o es pot
 cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà
 accedir a un cicle formatiu de Grau superior, si es té el títol de batxillerat (tenint en
compte les convalidacions que facilita el fet d'haver cursat un cicle formatiu de grau
mitjà)
 accedir a un cicle formatiu de grau superior

On som i com arribar:
C/ Sant Pius X, 8
08901 L’ Hospitalet de Llobregat
Tel 93 3382553
Fax 93 3375735
www.provensana.com
informacio@proven.cat
Mitjans de transport
Metro: Línia (L1) estació La Torrassa/ Línia (L9) estació La
Torrassa o Can Tries i Gornal
Autobús: Línies L-12, L-52, L-82, N-13
Ferrocarrils: Estació de Sant Josep
Renfe: L’Hospitalet i Bellvitge

