
> No tenir el títol de graduat en ESO

> Tenir entre 16 i 21 anys l’any d’inici 
del curs

> Auxiliar en treballs de fusteria
> Auxiliar en instal·lació de mobles

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

PFI – FIAP 
Auxiliar en treballs de 
fusteria i instal.lació 
de mobles

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

> Formació personalitzada

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

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

> Solucions en aspectes d’innovació i emprenedoria
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   Mòdul professional Hores

1r

A-3074 Operacions bàsiques de mecanització de fusta i derivats (inclou projecte integrat) 160

A-3075 Instal·lació d’elements de fusteria i moble (inclou projecte integrat) 130

B Acabats bàsics de la fusta 110

C Projecte integrat transversal

C Formació bàsica en prevenció de riscos laborals 35

C Formació pràctica en empreses 180

615

   Mòduls de formació general Hores

2n

1 Estratègies i eines de comunicació 110

2 Entorn social i territorial 30

3 Estratègies i eines matemàtiques 110

4 Incorporació al món professional 45

295

   Hores

Tutoria 40

   Hores

Formació complementària de reforç i aprofundiment 50

>  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)

>  Estratègies i eines de comunicació
>  Entorn social i territorial
>  Estratègies i eines matemàtiques
>  Incorporació al món professional

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
>  Poden cursar el curs preparatori a proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà
>  Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en 

el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals 
assolides

>  Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de 
grau mitjà

>  Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i 
inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil

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

>  Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit 
de tenir 18 anys

Mòduls de formació professional Mòduls de formació general 

I després... 
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