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Requisits d’accés
Títol de Batxillerat o equivalent
A través de la prova d’accés.

Pràctiques en empresa
Mòdul de pràctiques oficials a les empreses més 
importants del ram.

Instal·lacions
Tallers completament equipats i actualitzats: 
màquines de diagnosi de vehicles moderns, línia 
ITV, banc de potència, aula TIC, vehicles 
moderns, avaluació de sinistres electrònica, aula 
de sistemes elèctrics i pneumàtics.

Altres cicles formatius de 
Transport i manteniment de vehicles
CFGM Electromecànica
CFGM Carrosseria

Som un institut públic que es dedica exclusivament a la formació professional, per a 
capacitar als nostres alumnes en les tècniques més avançades a través d’instal·lacions 
modernes i professorat especialitzat.

CFGS
Grau Superior
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Un dels dos grups de 

primer s’ofereix en 

formació DUAL (25 places)



www.institutcastellarnau.org

Certificació de qualitat 
en gestió de

l’ensenyament
de cicles formatiuswww.institutcastellarnau.org

Certificació de qualitat 
en gestió de

l’ensenyament
de cicles formatius

Mòduls (matèries)
1. Sistemes elèctrics i de seguretat i de confort.
2. Sistemes de transmissió de força i trens de rodatge.
3. Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.
4. Elements amovibles i fixos no estructurals.
5. Tractament i recobriment de superfícies.
6. Estructures del vehicle.
7. Gestió i logística del manteniment de vehicles.
8. Tècniques de comunicació i de relacions.
9. Projecte en automoció.
10. Formació i orientació laboral.
11. Empresa i iniciativa emprenedora.
12. Formació en centres de treball.

Què s'aprèn?
Organitzar, programar i supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la seva 
logística en el sector d'automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el 
compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

Durada
2000 hores, de les quals 1584 són al centre i 416 en Formació en Centres de Treball 
(pràctiques en empresa).

Sortides professionals
Assessor de servei en tallers de marca
Pèrit avaluador de sinistres i reparacions de vehicles.
Reparació i manteniment: mecànic, electricista, carrosser i pintor de vehicles.

Carretera N-150, Km. 15

08206 Sabadell. 

GPS 41° 33' 17.0856“   2° 3' 59.6988"

Telèfon 93 726 94 22

info@institutcastellarnau.org
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Grau Superior


