
L’ Institut Santa Eugènia ofereix un 
itinerari d’obtenció de 2 títols.

El 1r. curs de CFGM d’Instal·lacions és comú 
als 2 cicles formatius. Això permet a l’alumnat 

obtenir els dos títols en només tres anys 
acadèmics.

CFGM Instal·lacions de Producció de Calor
CFGM d’Instal·lacions Frigorífiques i de 

Climatització

Obtenir els 2 títols també permet tenir 
accés al carnet ITE 

Instal·lacions Tèrmiques, 
Seguretat d’Instal·lacions Frigorífiques
 i el carnet de Gasos Fluorats de > 3kg.

SORTIDES PROFESSIONALS  
En les empreses de muntatge i manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionades amb 
els subsectors de calefacció, instal·lacions solars tèrmiques per la producció d’aigua calenta sani-
tària i gasos en el sector industrial i en el sector d’edificació i obra civil. Realitzant instal·lacions en 
edificis d’habitatges, edificis industrials, oficines, instal·lacions esportives, hospitals, hipermercats i 
grans magatzems, etc. 

DE QUÈ PODRÀS TREBALLAR?
Obtindràs el títol de tècnic en instal·lacions de producció de calor que et permetrà 
treballar de:
• Instal·lador/mantenidor d’equips de producció de calor.
•Instal·lador/mantenidor d’instal·lacions de calefacció i Aigua calenta sanitària (ACS).
• Instal·lador/mantenidor d’instal·lacions solars tèrmiques.
• Instal·lador/mantenidor d’instal·lacions d’aigua.
• Instal·lador/mantenidor d’instal·lacions de gas i combustibles líquids.

PODRÀS SEGUIR ESTUDIANT 
• El segon curs del CFGM  del Títol de Tècnic en instal·lacions de producció de calor. 
(el primer curs el tindràs tot convalidat)
• Un altre cicle formatiu de grau mitjà amb la possibilitat de convalidar Unitats Formati-
ves segons la normativa vigent.
• Un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional o afí (NOVETAT)

EN FINALITZAR ELS ESTUDIS

En aquesta modalitat els alumnes 
faran pràctiques amb contracte laboral 
en empreses del sector i aquestes hores 
seran remunerades. 
No tots els alumnes que cursen 
el cicles necessàriament ho faran en 
modalitat d’Alternança Simple. 

Lampista    
Calefactor

https://fredicalor.wordpress.com
www.isantaeugenia.cat
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FP ALTERNANÇA SIMPLE
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