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Cicle formatiu de grau superior de Disseny i Moblament FSA0-DIM-1 

Mòdul Nom  Mòdul Unitats formatives Hores Sí NO 
Sí, amb condicionants 

(*) 

M1 Representació en fusteria i mobiliari 

Unitats formatives / Hores X*   

UF1: Representació gràfica, croquis i dibuix lineal 

55 

X* 
 

 L’alumnat haurà d’assistir 
als exercicis puntuables i 

als amidaments 

UF2: Representació gràfica, eines informàtiques 

55 

X*  Sempre que l’alumnat 
disposi d’un ordinador 

amb el programari usat. 

UF3: Organització i gestió de la documentació gràfica 

22 

X*  Sempre que l’alumnat 
disposi d’un ordinador 

amb el programari usat. 

M2 Prototips en fusteria i moble 

Unitats formatives / Hores  X  

UF1: Planificació per a la realització de prototips 33  X  

UF2: Elaboració i anàlisi de prototips 99  X  

M3 
Desenvolupament de producte en 

fusteria i moble  

Unitats formatives / Hores X*   

UF1: Eines de gestió de projectes 

22 

X*  L’alumnat haurà d’assistir 
als exercicis puntuables i 

a les que s’usin les 
aplicacions 

informàtiques, si no 
diposa d’ordinador o de 

les aplicacions. 

UF2: Desenvolupament de projectes en fusteria 

55 

X*  L’alumnat haurà d’assistir 
als exercicis puntuables i 

a les que s’usin les 
aplicacions 

informàtiques, si no 
diposa d’ordinador o de 

les aplicacions. 
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UF3: Desenvolupament de projectes en mobiliari 

55 

X*  L’alumnat haurà d’assistir 
als exercicis puntuables i 

a les que s’usin les 
aplicacions 

informàtiques, si no 
diposa d’ordinador o de 

les aplicacions. 

M8 
Processos en indústries de fusteria i 

moble 

Unitats formatives / Hores    

UF1: Fusta i els seus derivats 55 
X  L’alumnat haurà d’assistir 

als exercicis puntuables 

UF1: Indústria i processos de transformació en fusteria i moble 44 
X  L’alumnat haurà d’assistir 

als exercicis puntuables 

M9 Fabricació en fusteria i moble 

Unitats formatives / Hores    

UF1. Preparació i producció amb fusta massissa 72  x  

UF2: Preparació i producció amb materials derivats de la fusta 72  x  

UF3: Acabat d’elements de fusteria i moble 21  x  

M10 Formació i orientació laboral 

Unitats formatives / Hores    

UF1: Incorporació al treball 33 X    

UF2: Prevenció de riscos laborals 33 X    

M12 Anglès tècnic 
Unitats formatives / Hores    

UF1 Anglès tècnic 99 X    

 


