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> Tenir el títol de graduat en ESO

> Haver superat la prova d’accés als CFPM

> Haver superat el curs específic per a 

l’accés als CFPM

> Al batxillerat

> A un CFPS (cal superar la prova d’accés)

> Al curs específic per a l’accés als CFPS (CAS)

Vies d’accés Altres estudis
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Vine ara, t’hi esperem: Conquesta la teva Formació Professional

CFGM FS20
Instal.lació i
moblamentComplex Educatiu de Tarragona

Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona 
Tel.: 977 556 338
iesperemartell@xtec.cat
www.institutperemartell.cat 

> Formació personalitzada, basada en certificats de professionalitat

> Orientació, Assessorament i Reconeixement de l’experiència de les persones treballadores

> Convenis amb més de 350 empreses i entitats, col.laboradores amb la Formació Pràctica 
    en Centre de Treball de l’alumnat

> Solucions en aspectes d’innovació i emprenedoria

* FS20 + FS10



Mòdul professional Unitats formatives Hores

1r

M1 
(132h)

Materials en fusteria i moble

UF1: Matèries primeres La fusta i els seus derivats 33

UF2: Processos per a la primera transforma 33

UF3: Sistemes constructius en fusteria i moble 33

UF4: Sistemes constructius amb ferramenta i altres 
materials en fusteria i moble

33

M2 
(132h)

Solucions constructives

UF1: Amidaments i croquis 33

UF2: Dibuix tècnic 33

UF3: Dibuix assistit per ordinador 66

M3 
(231h)

Operacions bàsiques de 
fusteria

UF1: Sistemes d’unió i muntatge 33

UF2: Operacions amb eines manuals 99

UF3: Fabricació d’elements de fusteria 99

M4 
(198h)

Operacions bàsiques en 
mobiliari

UF1: Treball amb eines manuals aplicat a mobiliari 33

UF2: Mecanitzat amb màquines portàtils i convencionals 66

UF3: Fabricació de mobiliari amb màquines portàtils i 
convencionals

99

M5 
(66h)

Control de magatzem
UF1: recepció, emmagatzematge i expedició 55

UF2: Mitjans de càrrega, manutenció i transport 11

M11 
(99h)

Formació i Orientació Laboral
UF1: Incorporació al treball 66

UF2: Prevenció de riscos laborals 33

M12 
(66h)

Empresa i iniciativa 
emprenedora

UF1: Empresa i iniciativa emprenedora 66

Mòdul professional Unitats formatives Hores

2n

M6 
(132h)

Planificació de la instal·lació

UF1: Documentació prèvia a la instal·lació  33

UF2: Gestió de documents per a la instal·lació 66

UF3: Selecció de material i recursos 33

M7 
(132h)*

Instal·lació de mobiliari

UF1: Replanteig i acoblament de mobles 22*

UF2: Instal·lació de mobles fixes 44*

UF3: Instaŀlacions de mobles exempts 22*

UF4: Acabats i instaŀlacions complementàries 44*

M8 
(132h)*

Instal·lació de fusteria

UF1: Instal·lació de portes i finestres  55*

UF2: Instal·lació de paviments i revestiments de fusta i 
derivats

44*

UF3: Instal·lació de vestidors i armaris encastats 33*

M9
(99h)

Instal·lació d’estructures de 
fusta

UF1: Organització i planificació per a la instal·lació 
d’estructures

22

UF2: Instal·lació i acoblament d’estructures de fusta 55

UF3: Acabats, retocs i tractaments preventius 22

M13 
(99h)

Anglès tècnic UF1: Anglès tècnic 99

M14 
(66h)

Síntesi UF1: Síntesi 66

M15 
(350h)

Formació en centres de treball 350

2000h    *Hores mínimes segons el currículum

* FS20 + FS10
El primer curs del cicle Instal·lació i moblament (FS20) es convalida al 100% amb el primer 
curs del cicle Fusteria i moble (FS10). Demana més informació a la secretaria del centre.

> Planificar la instal·lació, provisió de 

materials, màquines i eines

> Compondre i fixar el mobiliari i realitzar 

les instaŀlacions complementàries

> Comprovar el funcionament i realitzar les 

operacions d’ajust i acabat

> Prendre dades i fer càlculs per a la 

instal·lació d’elements de fusteria

> Efectuar instaŀlacions de portes i 

finestres de fusta

> Efectuar instaŀlacions de revestiments 

de fusta i similars

> Efectuar instaŀlacions d’estructures  

de fusta

> Cap d’equips de fusters de fusta

> Fuster/a d’armadures a la construcció

> Fuster/a en general

> Fuster/a de decorats

> Ebenista i treballador assimilat o 

treballadora assimilada

> Muntador/a i instaŀlador/a de mobles 

de mobles

> Fabricació d’estructures de fusta i 

peces de fusteria i ebenisteria per a la 

construcció

Competències professionals Sortides professionals
#1 #2


