INSTITUT
NARCÍS MONTURIOL
Curs 2022-2023

● Donar a conèixer les característiques

generals del centre (ensenyaments,
projecte educatiu i curricular,
instal·lacions...)

● Donar a conèixer l’oferta formativa del

centre

● Informar sobre el procés de

preinscripció i matrícula
● Ensenyar les nostres instal·lacions

Titularitat del centre
● L’Institut Narcís Monturiol:
– És un centre públic de l’Ajuntament de
Barcelona
– Està especialitzat en Formació Professional
– Imparteix cicles formatius de:
• la família Química
• la família de Seguretat i Medi Ambient
• la família de Sanitat

● Administrativament depèn del Consorci

d’Educació de Barcelona, CEB, (com
altres centres de la ciutat que imparteixen
diferents nivells educatius)

Ensenyaments del centre
● Cicles formatius de formació professional de

la família Química

● Cicles formatius de formació professional de

la família de Seguretat i Medi Ambient

● Cicles formatius de formació professional de

la família de Sanitat

● Assessorament i reconeixement

de treballadors del sector químic

Cicles formatius
● Plans d’estudis:

– Segons la Llei Orgànica d’Educació del 2006 (LOE)

Cicles formatius
Cicles Formatius de Grau Mitjà:

●

–

CFGM Operacions de Laboratori QU20
(LOE, 2 cursos; 2066 h) (matí)

–

CFGM Planta química, productes
farmacèutics i cosmètics QU11
(LOE, 2 cursos; 2066 h) (matí)

–

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia SA20
(LOE, 2 cursos; 2066 h) (tarda, 2022-2023 només 1r curs)

Cicles formatius
● Cicles Formatius de Grau Superior:

– CFGS Fabricació de productes farmacèutics,
biotecnològics i afins QUB0

(LOE, 2 cursos; 2066 h) (matí i tarda)

– CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat QUD0
(LOE, 2 cursos; 2066 h): 2 grups (matí i tarda)

– CFGS Química industrial QUA0
(LOE, 2 cursos; 2066 h) (tarda)

– CFGS Química i Salut ambiental SMC0
(LOE, 2 curs; 2066 h) (tarda)

Cicles família química (LOE)

Durada

CFGS Química industrial

2 cursos

CFGS Laboratori d’anàlisi i control
de qualitat

2 cursos

CFGS Fabricació de productes
2 cursos
farmacèutics, biotecnològics i afins
CFGM Planta química, productes
farmacèutics i cosmètics
CFGM Operacions de laboratori

2 cursos
2 cursos

Cicles família Seguretat i Medi
Durada
Ambient (LOE)
CFGS Química i Salut Ambiental

2 cursos

Cicles família Sanitat (LOE)

Durada

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

2 cursos

Qualificacions i compètències dels
cicles
● A la pàgina web del centre

www.bcn.cat/narcismonturiol :
– Les competències
professionals de cada cicle
– Les ocupacions vinculades
– La relació de mòduls del
títol

● Carpetes de material

Perfils dels cicles formatius
GRAU MITJÀ

FABRICACIÓ

✔GM Planta Química, Productes
Farmacèutics i Cosmètics

ANÀLISI, LABORATORI

✔GM Operacions de
Laboratori

DISPENSACIÓ, OFICINA DE
FARMÀCIA

✔GM Farmàcia i
Parafarmàcia

GRAU SUPERIOR

MEDIAMBIENT

✔GS Fabricació de Productes
Farmacèutics, Biotecnològics i
Afins
✔ GS Química Industrial

✔ GS Laboratori
d’Anàlisi i Control
de Qualitat

✔ GS Química i Salut
Ambiental

Formació en centres de treball
●

El programa de formació a l’empresa s’acorda entre
el centre i les empreses a través d’un conveni

●

Objectius:
– conèixer el món del treball del sector químico,
del sector del medi ambient i el sector de
sanitat
– viure l’ambient de treball de l’especialitat
– concretar les seves pràctiques professionals
– contrastar el què s’ha après a l’Institut

●

Possible via per a la inserció laboral de l’alumnat

●

Inici de la FCT: decisió de l’equip docent
– Segons resultats acadèmics:
– habitualment a partir de segon curs

Característiques del centre
● Actualment tenim matriculats 412

alumnes.
● Quaranta professors
● Centre de mida mitjana:

– 16 grups-classe per 7 cicles formatius

● Centre tranquil, sense conflictes

d’ordre, destacables que facilita la
realització de les classes i l’estudi.

Característiques del centre:
inserció laboral
● Enquesta d’inserció del nostre centre pels alumnes que

van acabar el cicle al curs 2018-2019 (dades d’abans de la pandèmia)

– Inserció laboral general 46%: són els alumnes que treballen
en qualsevol tipus de feina.
• Estudien i treballen el 12,6%
• Continuen estudiant, el 34%
• Busquen feina, el 8%
– Inserció laboral específica: 50%, del total d’ alumnes que
van finalitzar i treballen en feines relacionades amb el cicle
realitzat.
– Borsa de treball al centre: per part de les empreses es
comptabilitzen entre 70 i 80 demanades a l’any
– Un 30% dels alumnes que treballen ho fan gràcies al
crèdit/mòdul de la Formació Pràctica en Centres de Treball.

Característiques del centre:
inserció laboral 2018-2019

abans de pandèmia

Característiques del centre:
inserció laboral 2018-2019

abans de pandèmia

Projecte de centre
● Volem oferir un ensenyament de qualitat

que permeti adquirir les competències
professionals i personals associades als
ensenyaments que impartim.
● Volem col·laborar amb la comunitat
educativa, les empreses i les
administracions perquè aquesta tasca
esdevingui un instrument de promoció de
la igualtat d’oportunitats i de cohesió
social dels ciutadans.
● Estem a favor de la integració dels
subsistemes de la FP (FP inicial,
ocupacional i contínua)

Projecte de centre
Pensem que una formació de qualitat
considera la formació integral de les persones
en actituds i valors (adequats pel Treball i la
Societat)
● Intentem treballar amb professionalitat:
– Implicant-nos de forma activa i oberta
cap a la qualitat de la feina i la millora
contínua
– Treballant en equip
– Formant-nos professionalment
– Avaluant-nos per millorar (autoavaluació,
auditories, indicadors...)
● Volem millorar de forma contínua per
aconseguir uns nivells d’excel·lència
satisfactoris dels seus processos educatius,
dels seus serveis i de la seva gestió.
●

Amb què comptem?
● Professorat expert i dedicat a la seva feina

● Professorat que actualitza els seus

coneixements de forma continuada,
● Equips i instal·lacions que contribueixen a
l’assoliment d’un ensenyament de qualitat.
● Amb els alumnes compromesos (els més)
que presenten amb actituds obertes,
esforçats i dedicats al cicle formatiu
● Instruments per afavorir la millora
continuada:
– Pla estratègic de centre
– Certificació de qualitat ISO 9001:2015

Utilització de la llengua
anglesa
Les necessitats d'un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua
anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral dels alumnes dels cicles
formatius. D'altra banda cal donar resposta al compromís amb els objectius educatius
sobre l'anglès plantejats per als propers anys per la mateixa Unió Europea. Amb la
finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals
habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, s'han de dissenyar activitats
d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa en
almenys un dels mòduls professionals del cicle, a excepció del mòdul professional
d'anglès, d'acord amb els resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació establerts.
En aquest sentit l’Institut Narcís Monturiol dissenyarà activitats d’ensenyament i
aprenentatge en llengua anglesa a més de les que estan establertes oficialment en el
currículum de determinats cicles formatius que s’imparteixen al centre. És voluntat
també del centre utilitzar l’anglès com a llengua vehicular en algunes unitats formatives
a determinar en funció dels recursos i de la disponibilitat del professorat.

Instal·lacions
●
●

●
●
●

●

Aules: 10
Sis laboratoris:
– Química industrial i farmacèutica (amb aula annexa)
– Microbiologia
– Biotecnologia (amb aula annexa)
– Química general
– Química instrumental
– Química ambiental
3 aules d’informàtica
Desplegament de portàtils
1 biblioteca
1 sala d’actes

Plataforma Moodle

Compte a Twitter

https://twitter.com/InsNarMont

Informacions sobre el procés de
preinscripció i matrícula
● La sol·licitud de preinscripció és per Internet.

www.gencat.cat/preinscripcio

● Preinscripció dels cicles formatius de Grau Mitjà:
del 20 al 26 d’abril 2022 per alumnat finalització 4rt ESO curs 21/22
del 17 al 23 de maig 2022 per la resta d’alumnat
● Preinscripció dels cicles formatius de Grau
Superior: del 25 de maig al 31 maig 2022

Informacions sobre el procés de
preinscripció i matrícula
Titulacions que permeten l’accés als Cicles de Grau Mitjà:
● Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
● Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
● Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau
mitjà (CAM).
● Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
● Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
● Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació
professional inicial (PQPI).
● Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
● Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
● Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

Informacions sobre el procés de
preinscripció i matrícula
Titulacions que permeten l’accés als Cicles de Grau Superior:
● Tenir el títol de batxillerat.
● Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de
formació professional o tècnic especialista.
● Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de
batxillerat experimental.
● Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
● Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent
(BUP).
● Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.
● Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
● Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

Informacions sobre el procés de
preinscripció i matrícula
Documentació i requisits per a la matrícula:
Veure Guia de preinscripció i matrícula penjada a la web
https://www.narcismonturiol.cat/ca/secretaria-cicles-formatiusquimica/secretaria-cicles-formatius-quimica-2

INFORMACIÓ PROFESSIONAL
DEL SECTOR QUÍMIC
•

•

http://streaming.barcelonactiva.c
at/__ch_movieLibrary__/__media
__/ct/sec_quimica_ct_q01.mp4

•

•

http://streaming.barcelonactiva.cat/_
_ch_movieLibrary__/__media__/ct/te
st_QUI_tcontrol_q_ct_q01.mp4

La indústria química compta amb una
gran tradició a Catalunya i participa en
qualsevol camp industrial i tecnològic,
des de l'alimentació a l'electrònica, dels
nous materials als combustibles, dels
plàstics als fàrmacs.
Aquest sector dóna ocupació a un gran
nombre de persones, constituint així un
dels entorns més innovadors i productius
que existeixen al teixit industrial català.
Les noves perspectives d'ocupació
apunten cap a una major especialització i
qualificació professional en els subsectors
d'alt valor afegit i de serveis.
S'espera un increment considerable del
personal dedicat a R+D+I i l'augment de
la relació entre centres públics de recerca
i empreses

INFORMACIÓ PROFESSIONAL
DEL SECTOR DEL MEDI AMBIENT:
La sostenibilitat i l'impacte de l'activitat humana sobre el
medi ambient han esdevingut factors imprescindibles en la
societat actual, els quals han començat a penetrar
transversalment al sistema productiu i a la nostra forma de
viure.
Cada cop serà més difícil trobar cap activitat que no
tingui en compte el medi ambient. Això implica que
cada vegada hi haurà més necessitat de professionals
que dissenyin, gestionin, apliquin, corregeixin o divulguin
qüestions relacionades amb l'entorn on vivim.

Sector del medi ambient
http://streaming.barcelonactiva.cat/_
_ch_movieLibrary__/__media__/ct/te
st_guiambiental_ct_q01.mp4

http://streaming.barcelonactiva.c
at/__ch_movieLibrary__/__media
__/ct/test_conacustic_ct_q01.mp
4

http://streaming.barcelonactiva.c
at/__ch_movieLibrary__/__media
__/ct/ocup_teadecontrol_ct_q01.
mp4

Gràcies
www.bcn.es/narcismonturiol
a8034709@xtec.cat

