
                                                                                                     
 
 
 

FORMACIÓ EN ALTERNANÇA 
 
Programa de formació professional en alternança basat en el Sistema de Formació Dual alemany, al 

llarg de 3 anys amb un total de 4.624 hores. 
 
Aquest programa formatiu capacita per efectuar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i 
transformacions del vehicle en les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector 
d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, 
seguretat i protecció ambiental. 
 

Competències professionals 
Qui faci aquests estudis s’encarregarà, entre d’altres, del manteniment del motor tèrmic i els seus 
sistemes auxiliars, dels sistemes que componen el tren de rodatge: frens, transmissió, direcció i 
suspensió, i dels sistemes elèctrics del vehicle. 
 

Sortides professionals 
Mecànic d’automòbils i altres tipus de vehicles. Electricista d’automòbils i altres tipus de vehicles. 
Instal·lador d’accessoris. 
 

Contingut del programa 
 

Cicle formatiu de grau mitjà de l'especialitat de Tècnic en electromecànica de 
vehicles 
 
Contingut curricular, 1.700 hores distribuïdes al llarg de 3 anys:                                                       

                                 
- Motors  
- Sistemes auxiliars del motor         
- Circuits de fluids, suspensió i direcció        
- Sistemes de transmissió i frenada        
- Sistemes de càrrega,  engegada i motors elèctrics       
- Circuits elèctrics auxiliars del vehicle        
- Sistemes de seguretat i confortabilitat        
- Mecanitzat bàsic             
- Formació i orientació laboral           
- Empresa i iniciativa emprenedora          
- Anlgès tècnic           
- Síntesi            
                                                                                                                                                                       

Formació contínua 

 
470 hores durant el segon i tercer any de Formació Contínua d'especialització. 
 

Pràctiques laborals  
 
2.454 hores  de pràctiques laborals a les nostres Plantes de Martorell, Zona Franca o al Prat del Llobregat. 
 

Observacions 
 
� 1r any, calendari escolar, amb jornada de 6,5 hores.  
� 2n i 3r any, calendari laboral de SEAT, amb jornada de 8 hores. 
� Contracte per a la Formació i l'Aprenentatge amb una durada de 3 anys  i una remuneració econòmica 

establerta. 
� Organització del Programa d'acord amb la Resolució ENS/1204/2012, d'organització de la formació 

professional inicial, aprovat pel Departament d'Ensenyament. 


