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”APRÈN
Treballem amb metodologies actives.
Més de 40 anys d’experiència formant professio-
nals de l’edificació i l’obra civil. Utilitzem metodo-
logies que fomenten el treball col·laboratiu, parti-
cipatiu i l’aprenentatge significatiu. Les activitats 
formatives s’organitzen segons els mètodes ABP 
(Aprenentatge basat en projectes). 

AVANÇA’T
La innovació, el camí cap a l’èxit.
Estem en contacte constant amb les empreses 
del sector i treballem amb projectes reals. Co-
neixem les necessitats i competències de les 
empreses del sector, i estem capacitats per do-
nar-te les eines que demana el mercat.

Comptem amb dues aules informàtiques equi-
pades amb tecnologia BIM i un taller de pràc-
tiques pels alumnes de CFGM de Construcció 
on empreses del sector realitzen tallers i de-
mostracions. Tindràs l’oportunitat de participar 
en intercanvis d’estudis o realitzar pràctiques a 
l’estranger.

EXPERIMENTA
Institut i empresa, compromesos amb la 
teva formació.



CFGS Projectes d’Edificació, 
perfil Restauració i Rehabilitació 
amb criteris de sostenibilitat i 
tecnologia BIM 

UN PONT A LA UNIVERSITAT
Els cicles formatius de grau superior donen accés a la 
universitat amb convalidacions, rentabilitzant el temps in-
vertit al reduir la durada de la carrera i permetent afrontar 
els estudis universitaris des de la perspectiva de conèixer 
bé la professió estudiada.

El cicles formatius especialitzats d’Edificació i Obra Ci-
vil  a l’Institut Provençana són compatibles amb tots els 
graus universitats, on destaquen  els següents:

Grau en Estudis d’arquitectura tècnica i edificació
Grau en Estudis d’Arquitectura
Grau en Paisatgisme
Grau en Enginyeria Civil

Grups reduïts i tractament individualitzat.
Comptaràs amb un tutor acadèmic que t’ajudarà amb 
els teus estudis i un tutor de pràctiques en empresa 
per fer-te el seguiment durant la formació en centres 
de treball, sempre estaràs acompanyat. Cerquem 
l’avantguarda tecnològica i per això comptem amb au-
les i tallers equipats amb maquinari i programari total-
ment actualitzats. Tenim un campus virtual que podràs 
consultar quan vulguis i a on vulguis.

Formació DUAL
El CFGM de Construcció i el CFGS d’Organització i 
control d’obra els oferim en modalitat Dual.  Aquests 
dos cicles tenen una forta càrrega pràctica a peu 
d’obra i tenim un ventall d’empreses punteres del sec-
tor per poder realitzar les pràctiques.

Metodologia. 
Creiem en una forma de treball col·laborativa, partici-
pativa i vivencial. Les activitats formatives s’organitzen 
potenciant l’aprenentatge per projectes i en reptes 
professionals. Realitzaràs sortides i activitats comple-
mentàries per millorar i ampliar la teva formació. També 
organitzem jornades tècniques  on empreses del sec-
tor venen a explicar-nos les seves experiències i les 
tendències del mercat.

Món laboral. 
Realitzaràs pràctiques en empreses reconegudes 
del sector especialment escollides. Això  et permetrà 
conèixer la realitat empresarial, ampliar la teva xarxa de 
contactes i augmentar les teves probabilitats d’inser-
ció laboral. Podràs triar si vols fer la formació DUAL o 
la formació en centres de treball. 

Borsa de treball. 
Comptem amb una borsa de treball pròpia al centre 
en funcionament, amb un alt percentatge d’ocupació 
dels nostres exalumnes. Prop del 60% troben feina el 
primer any i el 80% abans de dos anys després de 
finalitzar el cicle.

CFGM Construcció, perfil obres 
d’interior amb plaques de guix 
laminat

VOLDRÀS ESTUDIAR 
AMB NOSALTRES!

Si t’agrada la construcció i voldries gestionar una empresa 
de reformes aquest cicle és per a tu. 

Alguns dels mòduls que estudiaràs són: Obres de construc-
ció, Interpretació de plànols, Paviments, enrajolats i aplacats, 
Fàbriques, Revestiments, Encofrats, Formigó armat, Orga-
nització de treballs de construcció, Obres d’urbanització, 
Cobertes, Impermeabilitzacions i aïllaments, formació i ori-
entació laboral, Empresa i iniciativa emprenedora , i anglès 
tècnic.

Cicle en modalitat DUAL on podràs treballar en empreses 
líders del sector de la construcció, fent tot tipus de treballs 
de ram de paleta, plaques de guix laminat i obres de formigó.  
Podràs treballar com a gerent d’un negoci de reformes, cap 
d’equip d’obres de fàbrica, d’urbanització o encofrador entre 
d’altres.

De setembre a juny 
De dilluns a divendres

Dos cursos de matins

Desenvolupa projectes d’arquitectura i incorpora’t en l’equip 
d’un despatx d’arquitectura, enginyeria o d’un Ajuntament.

Els mòduls que estudiaràs són: Representacions de cons-
trucció, Amidaments i valoracions de construcció, Replan-
teigs de construcció, Planificació de construcció, Instal·la-
cions en edificació, Eficiència energètica en edificació, 
Desenvolupament de projectes d’edificació residencial, 
Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial, 
Estructures de construcció, Disseny i construcció d’edificis, 
Processos constructius en Edificació, Rehabilitació i con-
servació d’obres de Construcció, FOL i Empresa i iniciativa 
emprenedora.

De setembre a juny 
De dilluns a divendres

1r curs: matins 
2n curs: tardes

Amb aquest cicle podràs coordinar equips i gestionar recur-
sos d’una obra d’edificació o d’obra civil.

Cicle en modalitat DUAL en els que estudiaràs els mòduls: 
Amidaments i valoracions de Construcció, Replantejaments 
de construcció, Planificació de Construcció, Documentació 
de Projectes i Obres de Construcció, Processos construc-
tius en Edificació, Processos constructius en obra civil, Con-
trol d’estructures en edificació, Control d’execució d’obres 
d’edificació, Control d’execució d’obra civil, Rehabilitació i 
conservació d’obres de Construcció, Estructures de cons-
trucció, FOL i Empresa i iniciativa emprenedora.

Forma part de l’equip de direcció d’obra d’edificació i obra 
civil. Podràs treballar com a encarregat organitzant els tre-
balls, coordinant els talls d’obra, o planificar una obra amb 
les darreres tecnologies informàtiques. 

Podràs treballar com tècnic de desenvolupament de projec-
tes d’edificació, delineant projectista, d’instal·lacions, espe-
cialista en replanteig d’obres, tècnic en control documental, 
d’eficiència energètica i maquetista de construcció.

CFGS Organització i control 
d’obra, perfil Smart Construction

2000h de les quals 
1518h lectives

482h de pràctiques en 
empreses del sector

2000h de les quals 
1518h lectives

482h de pràctiques en 
empreses del sector

De setembre a juny 
De dilluns a divendres

1r curs: matins 
2n curs: tardes
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empreses del sector


