
Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
de fabricació, instal·lació i muntatge d'elements de fusteria i
moble, així com l'aplicació de productes d'acabat.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Operacions Bàsiques de Mecanització de Fusta i Derivats•

Instal·lació d'Elements de Fusteria i Moble•

Acabats Bàsics de la Fusta•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: MAM276_1: Treballs de
fusteria i moble

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
permet accedir al món laboral com a:

muntador o muntadora de productes d'ebenisteria en

general,

•

muntador o muntadora de mobles de fusta o similars,•

muntador o muntadora de productes de fusta, excepte

ebenisteria,

•

muntador o muntadora d'envasos/embalatges de fusta i

similars,

•

acabador o acabadora de mobles de fusta,•
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polidor-envernissador o polidora-envernissadora de

parquet,

•

envernissador–lacador o envernissadora-lacadora

d'artesania de fusta,

•

envernissador–lacador o envernissadora-lacadora

d'artesania de moble de fusta,

•

operador o operadora de tren d'acabat de moble,•

embalador-empaquetador-etiquetador o embaladora-

empaquetadora-etiquetadora a mà,

•

peó de la indústria de la fusta i del suro,•

tapisser o tapissera de mobles.•

Obtenció del certificat de professionalitat MAMD0209
Treballs de fusteria i moble, que emet l'Administració
laboral.

Normativa

Resolució EDU/148/2023, de 18 de gener, per la qual es

modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6

d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i

inserció (DOGC núm. 8840, de 25.1.2023)

•

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•
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Bages

Manresa

Institut Guillem Catà (08046761)
c. de Rosa Sensat, 6-8
08243 Manresa
Tel. 938773705
Centre: públic
Horari: diürn

Baix Llobregat

Cornellà de Llobregat

Institut Miquel Martí i Pol (08035143)
av. Mare de Déu de Montserrat, 51
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 933775657
Centre: públic
Horari: diürn

Barcelonès

Barcelona

ALT Impulsem, SCCL (08960226)
C/ Tàpies, 6
08001 Barcelona
Tel. 934436583
Centre: privat
Horari: diürn-matí

Garrotxa

Olot

ALT Aula-Format, SL (17960034)
c. Pare Coll, 7
17800 Olot
Tel. 972273498
Centre: privat
Horari: diürn-matí

Maresme

Arenys de Mar

Institut Els Tres Turons (08035155)
ptge. Tres Turons, 1
08350 Arenys de Mar
Tel. 937959603
Centre: públic
Horari: diürn

Osona

Torelló

Institut Cirviànum de Torelló
(08058404)
c. Ausiàs March-Molina A. correus 69
08570 Torelló
Tel. 938594841
Centre: públic

Horari: diürn

Segrià

Almacelles

ALT Sant Joan de Déu Terres de
Lleida (25960042)
Crta. N-240 km 111
25100 Almacelles
Tel. 973740010
Centre: privat
Horari: diürn-matí

Lleida

Institut Castell dels Templers
(25010127)
c. Mart, 7
25003 Lleida
Tel. 973272472
Centre: públic
Horari: diürn

Tarragonès

Tarragona

Institut Pere Martell (43006630)
Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona
Tel. 977556338
Centre: públic
Horari: diürn

Vallès Occidental

Sabadell

Institut Escola Industrial (08024741)
c. Calderón, 56
08201 Sabadell
Tel. 937258744
Centre: públic
Horari: diürn

Terrassa

Institut Cavall Bernat (08053251)
c. la Castellassa, s/n
08227 Terrassa
Tel. 937851143
Centre: públic
Horari: diürn
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