CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Família SANITAT
Cures auxiliars d’infermeria
Emergències sanitàries
Farmàcia i parafarmàcia

INSTITUT
TORRE VICENS

Família EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
Obres d’interior, decoració i rehabilitació
Família IMATGE PERSONAL
Estètica i bellesa
Perruqueria i cosmètica capil·lar
PFI (NEE) Perruqueria i estètica
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CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Família SANITAT
Anatomia patològica i citodiagnòstic
Dietètica
Documentació i administració sanitària
Higiene bucodental
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Laboratori clínic i biomèdic
Família EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
Projectes d’edificació

Formació
professional

Edificació
i obra civil
Grau
Mitjà

Família IMATGE PERSONAL
Estètica integral i benestar
Estilisme i direcció de perruqueria

www.iestorrevicens.cat
info@iestorrevicens.cat
973 220 033
Av. Torre Vicens, 3 · 25005 Lleida

Les nostres xarxes socials:

OBRES D’INTERIOR,
DECORACIÓ I
REHABILITACIÓ

ACCÉS

DESCRIPCIÓ
Aquests estudis capaciten per organitzar i executar els acabats
de construcció en obra nova, reforma i rehabilitació, realitzant
sòls, particions i sostres, mitjançant la instal·lació de plafons o
peces prefabricades, la col·locació de plaques o làmines,
l'aplicació de revestiments continus i la pintura de superfícies,
complint les condicions i terminis establerts així com les
prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient.
La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos
acadèmics.
Al nostre centre l’oferim en modalitat Dual, el que permet fer
una estada remunerada a l’empresa.

CONTINGUTS
Obres de construcció.
Interpretació de plànols de construcció.
Paviments, enrajolats i aplacats.
Fàbriques a revestir.
Revestiments continus.
Particions prefabricades.
Mampares i terres tècnics.
Falsos sostres.
Revestiments lleugers.
Pintura decorativa en construcció.
Organització de treballs d'interior, decoració i rehabilitació.
Formació i orientació laboral.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Anglès tècnic.
Síntesi.
Formació en centres de treball.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:
Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de
grau mitjà.
Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent
(BUP).
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més
grans de 25 anys.
Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de
qualificació professional inicial (PQPI).
Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats
han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir
com a mínim 17 anys, l'any en què es fa la prova.

CONTINUÏTAT
Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que
permet accedir:
Al batxillerat.
A un cicle de grau superior de formació professional.
Sortides professionals
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:
Cap d'equip de revestiments amb pastes i morters; cap
d'equip i encarregat o encarregada.
Col·locador/a de revestiments continus de façanes;
col·locador/a de prefabricats lleugers a la construcció;
col·locador/a de paviments lleugers, en general;
col·locador/a de moqueta.
Arrebossador/a de construcció.
Enrajolador/a i col·locador/a de paviments.
Instal·lador/a de placa de guix laminat i de falsos sostres.
Rejuntador/a de placa de guix laminat.
Instal·lador/a de paviments elevats registrables; instal·lador/a
de sistemes de mampares i plafons tècnics.
Pintor/a i empaperador o empaperadora; pintor/a d'interiors;
pintor/a decorador/a d'interiors; pintor/a d'obra; pintor/ade
façanes d'edificació.
Aquest títol permet l'obtenció directa de la Targeta
Professional de la Construcció (TPC), d'acord amb les
especificacions establertes en el Conveni Col·lectiu General del
Sector de la Construcció.

