
Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per resoldre
problemes de visió, assessorar en l'elecció de les pròtesis
oculars més adequades i elaborar les especificacions
tècniques per fabricar-les i adaptar-les.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i
350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Continguts

Processos de Fabricació i Control de Lents de Contacte

(175 hores)

•

Obtenció de Lents Oftàlmiques (175 hores)•

Fonaments d'Òptica (140 hores)•

Disseny, Fabricació i Control de Muntures Òptiques (175

hores)

•

Disseny i Reparacions d'Ulleres (140 hores)•

Disseny i Reparació d'Instruments Òptics (105 hores)•

Atenció al Client (175 hores)•

Entrenaments Visuals (105 hores)•

Administració, Gestió i Comercialització d'una Petita

Empresa (60 hores)

•

Anatomia, Fisiopatologia i Ametropies Oculars (130 hores)•

Formació i Orientació Laboral (60 hores)•

Formació en Centres de Treball (350 hores)•

Síntesi (60 hores)•

Més informació del currículum a l'annex, apartat 3 'Crèdits'

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:

tenir el títol de batxillerat,•

tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts

plàstiques i disseny, tècnic superior de formació

professional o d'arts plàstiques i disseny 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, o•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys.

•

Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los
durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la
al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les
peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb
les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana
dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés
al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del
Departament d'Educació són:

per curs: 360 euros•

per unitat formativa: 25 euros•

per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25

euros

•

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions
generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre
corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat
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http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=296041&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_ES
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/


Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o
tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi
universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat
en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la
convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:

director o directora de diversos departaments d'empreses

òptiques,

•

assessor o assessora comercial d'òptica,•

muntador o muntadora d’aparells i instruments amb

components òptics i

•

reparador o reparadora d’aparells i instruments amb

components òptics.

•

Normativa

Decret 237/2002, de 25 de setembre, pel qual s'estableix

el currículum del cicle formatiu de grau superior d'òptica

d'ullera (DOGC núm. 3736, de 9.10.2002)

•
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http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=296041&language=ca_ES


Barcelonès

Barcelona

Institut Joan Brossa (08057540)
av. Mare de Déu de Montserrat, 78-84
08024 Barcelona
Tel. 934335180
Centre: públic
Horari: diürn-matí
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