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TÈCNIC EN CARROSSERIA

✓ Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà.

✓ Durada del cicle formatiu: 2.000 hores.

• Formació en el centre educatiu: 1617 hores

• Formació en centres de treball: 383 hores

✓ Durant dos cursos acadèmics, en horari de matí 

1r curs(de 8 a 14:40 h) i de tarda 2n curs (de 15:00 a 

21:30) 





COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Amb aquests estudis es poden fer, entre d’altres,
les tasques de reparació d’elements amovibles 
d’un vehicle, d’elements d’acer, fosa, aliatges 
lleugers i materials sintètics i de la carrosseria, el 
bastidor, la cabina i els equips o arreus del vehicle.

TÈCNIC EN CARROSSERIA

Possibilita la realització de les operacions de
reparació, muntatge d’accessoris i 
transformacions del vehicle en l’àrea de 
carrosseria, bastidor, habitacle i equips o 
arreus.





Capacitats prèvies.

✓ Aprovat l’ESO, títol FP1 o prova d’accés.

✓ Comprensió lectora i expressió escrita.

✓ Interès pel manteniment de vehicles.
✓ Ganes d’estudiar i d’aprendre.
✓ Sentit de la responsabilitat.

TÈCNIC EN CARROSSERIA





MÒDULS PROFESSIONALS:

Mòdul 1 - Elements amovibles
Mòdul 2 - Elements metàl·lics i sintètics
Mòdul 3 - Elements fixos
Mòdul 4 - Igualació i preparació de superfícies
Mòdul 5 - Elements estructurals del vehícle
Mòdul 6 - Embelliment de superfícies
Mòdul 7 - Personalització i decoració de vehicles
Mòdul 8 - Mecanitzat bàsic
Mòdul 9 - Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 10 - Formación y orientación laboral
Mòdul 11 - Anglès tècnic
Mòdul 12 - Síntesi
Mòdul 13 - Formació en centres de treball

TÈCNIC EN CARROSSERIA





ÀMBITS PROFESSIONAL I DE TREBALL

Tallers de reparació i construcció de 
carrosseries d’automòbils, maquinària 
agrícola, motocicletes, material ferroviari i 
aeronaus.

TÈCNIC EN CARROSSERIA





TÈCNIC EN CARROSSERIA

SORTIDES PROFESSIONALS:

SORTIDES PROFESSIONALS

• Planxista, reparador/a de carrosseries d’automòbils ¡ altres tipus 
de vehicles.

• Instal·lador/a de llunes i muntador d’accessoris.
• Pintor/a de carrosseries d’automòbils i altres tipus de vehicles.





Aules 

d’InformàticaBiblioteca

Cantina

EL CENTRE TAMBÉ 

DISPOSA DE:



Línies 1 (parada 

Santa Coloma) i  

9N (parada 

Singuerlín).

B14, B15, B18, 

B20, B27, B30, 

B80 i B84.

Com es pot arribar a INSTITUT LES VINYES?

c/ Amèrica, 53. Sta. Coloma G.

Telèfon: 93 391 16 61



Gràcies per la 
vostra atenció i 

fins aviat!

http://www.ieslesvinyes.org/

ieslesvinyes@xtec.cat

+34 93 391 16 61
Dilluns a divendres de 8 a 21:30 h

mailto:ieslesvinyes@xtec.cat
file://localhost/tel/+34933911661

