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   Com arribar 
 
      Metro:    estació TORRASSA - línia 1 
      FGC:        estació SANT JOSEP  

                      línies L8 / R5 / R6 / S4 / S8 / S33 

      RENFE:   estació L’Hospitalet de Llob. 
                      línies C1 / C3 / C4 / C7 

      BUS:       línies L12 / L16 

 

  Famílies Professionals 
    

Química  
Comerç i Màrqueting 
Edificació i Obra Civil 
Administració i Gestió 

       Informàtica i Comunicacions  

 
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

 

                  

                     Institut Provençana 
                     c/ Sant Pius X, 8 
                     08901 L’Hospitalet de Llobregat 
                 Tel.:  93 338 25 53 
                     www.ies-provensana.com 

 

                                           

                                           i n s t i t u t  
             P r o v e n ç a n a   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

              

                      Cicles Formatius Grau Mitjà 
                      Cicles Formatius Grau Superior 



 

L'Institut Provençana és un centre especialitzat en cicles formatius, interessat 
per la qualitat dels serveis que presta i en especial pel nivell de coneixements 
dels seus estudiants. En aquest sentit, des del curs 2005-2006 té la certificació 
ISO 9001 que el distingeix i encoratja a seguir treballant en aquesta direcció. 

L'Institut Provençana, preocupat per la formació de totes les persones, 
participa activament en el programa QUALIFICA’T, destinat a validar els 
aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral. 

L'Institut Provençana, té el distintiu d’Escola Verda , i intenta involucrar als    
seus alumnes la seva preocupació pel medi ambient. 

 

 

CF Projectes d’edificació (G.S.) 
Tècnic/a superior per col·laborar 

en projectes d'edificació a les 

diferents fases, realitzar i 

coordinar el seu desenvolupament 

i participar en l'execució de les 

obres, fent el seguiment de la 

planificació i el control de costos 

(Grau Superior) 

 
 

CF Projectes d’obra civil (G.S.)  
Tècnic/a superior per col·laborar en 

treballs topogràfics i en projectes 

urbanístics o d’obres públiques, 

coordinant el seu desenvolupament i 

participant en l'execució, fent el 

seguiment de la planificació i el 

control de costos (Grau Superior) 

EQUIPAMENTS 

o 14 aules informàtica connectades en 
xarxa i internet 
o 4 laboratoris de química 
o 1 aula d’oficina tècnica de construcció 
o 1 aula de comerç, botiga, i aparador 
exterior 
o 1 aula d’empresa simulada 
o 1 sala d’alumnes amb ordinadors i 
internet 
o Sala d’actes / cafeteria-bar / Ascensor 

QUÈ OFERIM 

o Ensenyaments de qualitat i informatitzats 
o Àmplia oferta de cicles formatius 
o Formació integral dels joves 
o Pràctiques en empreses 
o Borsa de treball 
o Intercanvis amb l’estranger 

o TPC (Targeta professional de la 
Construcció) 

     

UN PONT A LA UNIVERSITAT 

Els cicles formatius de grau superior 
donen accés a la universitat, amb 
convalidacions, rentabilitzant el temps 
invertit al reduir la durada de la carrera i 
permetent afrontar els estudis 
universitaris des de la perspectiva d’un 
contracte laboral i la seguretat de 
conèixer bé la professió estudiada. 

 

GRAU en Arquitectura 
GRAU en Enginyeria de l’Edificació 
GRAU en Enginyeria de construcció 
GRAU en Enginyeria civil 

EMPRESES COL.LABORADORES 

Ajunt. Hospitalet de Ll. 

Ajunt. Sant Just Desvern 

Ajunt. Vallirana 

Ajunt. Viladecans 

Ferrovial/Agroman/Comsa-UTE Moll Prat 

ProArquitectura SL 

Montoro Building Group SL 

Loftbcn Disseny interior SL 

Font i Armengol SL 

Barnatrot SL 

Garcia Faura SL 

Fred Cornellà SL 

 
CF Realització i plans d’obra 
(G.S.) 
 
Tècnic/a superior per intervenir 

en obres civils i d'edificació, 

organitzant els talls d’obra i fent 

el seguiment de la planificació, 

materialitzar els replanteigs i 

comprovar l'aplicació del pla de 

seguretat. (Grau Superior) 

 
CF Construcció (G.M.) 
 
Tècnic/a per realitzar obres de 

fàbrica, obres de formigó, cobertes i 

revestiments, així com per participar 

en la organització i control de l'obra. 

Les activitats pràctiques es realitzen a 

l’institut Gaudí (Grau Mitjà) 

 


