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CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ QUE 
OFEREIX EL CENTRE: 

¨ Gestió administrativa 
¨ Fabricació mecànica 
¨ Manteniment electromecànics 
¨ Fusta i moble 

 
 
ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ÉS 
POSSIBLE ACCEDIR DES DELS ESTUDIS 
SEGÜENTS: 

¨ FP1 
¨ ESO 
¨ Prova d’accés a cicles de Grau mitjà 

 
A la nostre web: 
www.escolaindustrial.org 
 
Disposeu de tota la informació sobre l’oferta 
formativa del centre, així com del contingut de 
cadascun dels crèdits d’aquest cicle formatiu. 
 
 
 
Centre amb la 
certificació de 
qualitat ISO 9001 a 
les seves activitats i 
serveis amb ESO, 
Batxillerat, CFGM, 
CFGS 
 
 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

Amb la col·laboració de  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Web: www.escolaindustrial.org 
Facebook: ww.facebook.com/CFGMFustaiMoble 
Blog: dissenymoblament.blogspot.com.es 
 

 

 
 



• Participació en àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i comercials de les empreses relacionades amb aquest tipus d'activi Fusta i Moble                                                                                                                            Grau Mitjà 

Fusteria i Moble i Instal·lació i Moblament          3.000 hores / 3 Cursos acadèmics 
acadèmics 

Cicle Formatiu 

Mòduls Durada 
PRIMER CURS 

M01: Materials en fusta i moble 132 h 
M02: Solucions constructives 132 h 
M03: Operacions bàsiques en fusteria 231 h 
M04: Operacions bàsiques en mobiliari 198 h 
M05: Control de magatzem 66 h 
M10: Acabats en fusteria i moble 66 h 
M11: Formació I orientació laboral 99 h 

SEGON CURS 
M06: Documentació tècnica    99 h 
M07: Mecanització de fusta i derivats 99 h 
M08: Mecanitzat per control numèric de fusteria 
i moble 

165 h 

M09: Muntatge de fusteria i moble 66 h 
M10: Acabats en fusteria i moble 66 h 
M13: Anglès tècnic 99 h 
M14: Síntesis 66 h 
M15: Formació en centres de treball 350 h 

TERCER CURS 
M06: Planificació de la instal·lació. 132 h 
M07: Instal·lació de mobiliari. 165 h 
M08: Instal·lació de fusteria. 165 h 
M09: Instal·lació d’estructures de fusta. 99 h 
M013: Síntesis. 66 h 
M014: Formació en centres de treball 350 h 
 

Descripció de la titulació 
 
Aquest estudis post obligatoris capaciten per 
fabricar elements de fusteria i mobles, 
realitzant els processos de mecanitzat, 
muntatge, acabat, emmagatzematge i 
expedició de productes complint les 
especificacions de qualitat, seguretat i 
protecció ambiental. 
 
Horari:  

- 1r Curs: de 8:30 h a 14:30 h 
- 2n Curs: de 15:30 h a 20:35 h  
- 3r Curs de 15:30 h a 20:35 h el 1r trimestre. El 

2n i 3r trimestre l’alumne fa pràctiques en 
empresa. 

 
• La formació DUAL combina l’aprenentatge en 

una empresa amb la formació acadèmica. 
L'alumne realitza pràctiques remunerades en 
empreses del sector durant els seus estudis. 

• Servei de borsa de treball amb les empreses 
col·laboradores.  

 

Entorn professional 
 

• Determinar els processos de fabricació 
interpretant informació tècnica inclosa en 
plànols, normes i catàlegs. 

• Realitzar i preparar màquines i equips per a 
la fabricació  convencional d’elements de 
fusteria i moble aplicant procediments 
establerts. 

• Preparar i posar a punt màquines de control 
numèric (CNC) seguint les fases del procés 
establert per a la fabricació del producte. 

• Muntar mobles i elements de fusteria, 
verificant-ne els conjunts amb instruments 
de mesura. 

 
 
 

Recursos: El centre disposa d’intranet docent per a la gestió del material docent i els diferents 
cursos. Disposa de Tallers per a totes les matèries, aules d’informàtica, aula de dibuix, taller de 
mecanització i taller de CNC. Totes les aules docents disposen de mitjans informàtics per impartir les 
classes i connectivitat a Internet. 


