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      Metro:    estació TORRASSA - línia 1 
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       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. 

EQUIPAMENTS 

• 14 aules informàtica connectades 
en xarxa i internet 

• 4 laboratoris : Microbiologia i 
Biotecnologia, Assajos Físics, 
Instrumental i General 

• 1 aula d’oficina tècnica de 
construcció 

• 1 aula de comerç, botiga, i 
aparador exterior 

• 1 aula d’empresa simulada 
• 1 sala d’alumnes amb ordinadors i 

internet 
• Sala d’actes / cafeteria-bar / 

Ascensor 

UN PONT A LA 
UNIVERSITAT 

Donen accés a la universitat, amb 
convalidacions, rentabilitzant el temps 
invertit al reduir la durada del Grau i 
permetent afrontar els estudis 
universitaris des de la perspectiva 
d’un contracte laboral i la seguretat de 
conèixer bé la professió estudiada. 

QUÈ OFERIM 

• Ensenyaments de qualitat i 
informatitzats 

• Àmplia oferta de cicles 
formatius 

• Formació integral dels joves 
• Pràctiques en empreses 
• Borsa de treball 
• Intercanvis amb l’estranger 
• Cromatògrafs 
• Absorció atòmica 
• Espectrofotometria UV-Vis, 

Emissió-IR, 
• PCR 

EMPRESES 
COL.LABORADORES  

Us podem oferir un ventall ampli 
d’empreses que col·laboren tant per 
anar a fer pràctiques com per fer visites 
a les seves instal·lacions.  
Aquestes empreses són de diversos 
sectors de la indústria química des de  
indústria alimentària, farmacèutica, de 
química fina, metal·lúrgica ... a centres 
de recerca tant en parcs científics com 
en universitats. 

 

 

Quins cicles oferim?  

* CFGM Laboratori (G.M.)  amb una durada 
de 1330h, un curs acadèmic,  en el que es 
cursen els següents crèdits: 

• Operacions bàsiques de laboratori 
• Assajos físics i fisicoquímics 
• Química bàsica 
• Química analítica clàssica 
• Química analítica instrumental 
• Proves microbiològiques 
• Informació i seguretat en el laboratori 
• Formació i orientació laboral 
• Crèdit de síntesi 
• Formació en centres de treball (340h) 

                      
 

* CFGS Laboratori Anàlisi i Control de 
Qualitat (G.S.)  amb una durada de 2000h, 
dos cursos acadèmics, en el que es 
cursen els següents mòduls: 

• Mostreig i preparació de la mostra 
• Anàlisis químiques 
• Anàlisis fisicoquímics 
• Assajos microbiològics 
• Qualitat i seguretat en el laboratori 
• Anglès tècnic 
• Anàlisi instrumental 
• Assajos físics 
• Assajos biotecnològics 
• Projecte de laboratori d’anàlisi i de 

control de qualitat 
• FOL 
• Empresa i iniciativa emprenedora 
• Formació en centres de treball (416h) 

 

 

On puc anar a treballar?  

• CFGM Laboratori : 

Amb les competències professionals 
adquirides com a Tècnic Auxiliar podràs 
accedir a treballar a un laboratori de 
Control de Qualitat de qualsevol tipus 
d’indústria: alimentària, cosmètica, 
farmacèutica, automobilística, centres 
de recerca ... 

 

• CFGS de  Laboratori d’Anàlisi i de 
Control de Qualitat:  

Amb les competències professionals 
adquirides com a Tècnic Superior 
actualitzat a les demandes del mercat 
europeu, tens la porta oberta a 
laboratoris de qualsevol sector, des de 
biotecnologia, assajos de materials, 
assajos microbiològics i tot tipus 
d’anàlisi química 

Puc continuar estudiant al 
finalitzar un cicle formatiu?  

Sí, des d’un CFGM pots accedir a un 
CGFS a través d’una prova. Al finalitzar 
un CFGS pots accedir a estudis 
universitaris.  

 

 


