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Convenis de col.laboració amb:

> 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

CFPM – TM20
Carrosseria

Complex 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



1r

M1 
(165h) Elements amovibles

UF1: Elements amovibles exteriors 33

UF2: Elements amovibles interiors 33

UF3: Llunes del vehicle 33

UF4: Principis elèctrics i els seus sistemes bàsics 33

UF5: Sistemes mecànics bàsics 33

M2 
(165h)

Elements metàl·lics i  
sintètics

UF1: Material metàl·liques 22

UF2: Conformació d’elements metàl·lics no    
         estructurals 66

UF3: Conformació d’elements d’alumini no 
         estructurals 33

UF4: Reparació d'elements plàstics i compostos 44

M3 
(198h)  Elements fixos 

UF1: Elements fixos enganxats i engrapats 41

UF2: Desmuntatge d'elements fixos soldats 33

UF3: Equips de soldadura 57

UF4: Substitució d'elements fixos estructurals 67

M4 
(198h) Preparació de superfícies

UF1: Principis de corrosió i emprimacions 48

UF2: Productes de protecció i revestiment 18

UF3: Igualació de superfícies 66

UF4: Preparació de superfícies 66

M9
(99h)

Formació i Orientació 
Laboral

UF1: Incorporació al treball 66

33UF2: Prevenció de riscos laborals

1r

M8 
(66h) Mecanitzat bàsic

UF1: Dibuix tècnic i traçat de peces 20

UF2: Mecanitzat manual de peces 46

M10 
(66h)

Empresa i iniciativa 
emprenedora UF1: Empresa i iniciativa emprenedora 66

2n

M5 
(198h)

Elements estructurals del 
vehicle

UF1: Deformacions de carrosseries i xassís 66

UF2: Bancades: col·locació de carrosseria o xassís 33

UF3: Reparacions: tirs frontals i posteriors 66

UF4: Reparacions: tirs laterals 33

M6 
(198h)

Embelliment de 
superfícies

UF1:Tècniques d'emmascarat 15

UF2: Colorimetria i preparació de pintures 50

UF3: Tècniques d'aplicació de pintures monocapes,   
         bicapes i tricapes 63

UF4: Aplicació de pintures amb tècniques de difuminat 50

UF5: Correcció de defectes i lliurament de vehicles 20

M7 
(99h)

Personalització i 
decoració de vehicles

UF1: Franjats, aeorgrafiats i retolació 49

UF2: Decoració i retolació amb fils autoadhesius 50

M11 
(99h) Anglès tècnic UF1: Anglès tècnic 99

M12 
(66h) Síntesi UF1: Síntesi 66

M13 
(383h) Formació pràctica en centres de treball 383

2000

Mòdul professional Unitats formatives Hores

Mòdul professional Unitats formatives Hores

> Realitzar la preparació, protecció i 
igualació de superfície de vehicles

> Efectuar l’embelliment de superfícies
> Substituir i/o reparar elements 

amovibles d’un vehicle
> Realitzar reparacions d’elements 

sintètics
> Realitzar reparacions d’elements 

metàl·lics

> Substituir i/o reparar elements fixos del 
vehicle

> Reparar l’estructura de vehicles lleugers
> Reparar l’estructura de vehicles pesants
> Realitzar reparacions d’elements 

metàl·lics
> Modificar l’estructura de la carrosseria
> Substituir i/o reparar elements fixos del 

vehicle

> Planxista, reparador/a de carrosseries 

de vehicles

> Pintor/a de carrosseries de vehicles

> Instal·lador/a de vidres i muntador o 

muntadora d’accessoris

Competències professionals Sortides professionals
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