
Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per mantenir en
bon estat i funcionament les estructures, cascos, cobertes i
elements interiors d'embarcacions d'esbarjo de fusta,
seguint els procediments establerts pel fabricant i complint
les especificacions de seguretat, prevenció de riscos
laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i
383 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Continguts

Materials en Fusteria i Moble •

Solucions Constructives •

Operacions Bàsiques en Fusteria •

Operacions Bàsiques en Mobiliari •

Control de Magatzem •

Preparació d'Embarcacions d'Esbarjo per a Treballs de

Manteniment 

•

Mecanització d'Elements de Fusteria de Ribera •

Manteniment de Cobertes i Cascos de Fusta en

Embarcacions d'Esbarjo 

•

Manteniment d'Elements Estructurals de Fusta

d’Embarcacions d'Esbarjo

•

Manteniment d'Elements Interiors de Fusta i Mobiliari

d'Embarcacions d'Esbarjo

•

Formació i Orientació Laboral •

Empresa i Iniciativa Emprenedora •

Anglès Tècnic •

Síntesi •

Formació en Centres de Treball•

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:

tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria,

•

haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de

grau mitjà,

•

tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,•

haver superat el segon curs del batxillerat unificat i

polivalent (BUP),

•

tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys,

•

haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de

qualificació professional inicial (PQPI),

•

tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau

superior.

•

Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es
fa la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i
presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en
primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis
equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació
s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per
sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que
accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs
específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes
s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al
curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del
Departament d'Educació. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol
de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

al batxillerat,•
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https://triaeducativa.gencat.cat/ca/cursos-acces-cicles/curs-especific-acces-cicles-gm/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/cursos-acces-cicles/curs-especific-acces-cicles-gm/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/


a un cicle de grau superior,•

al món laboral, com a mantenidor o mantenidora

generalista d'embarcacions d'esbarjo de fusta.

•

On treballaràs: 

Aquest professional desenvolupa la seva activitat en
empreses dedicades al manteniment d'embarcacions
d'esbarjo de fusta.

Normativa

Reial decret 90/2018, de 2 de març, pel qual s'estableix el

títol de tècnic en Manteniment d'Estructures de Fusta i

Mobiliari d'Embarcacions d'Esbarjo i se’n fixen els

aspectes bàsics del currículum (BOE núm. 55, de

3.3.2018)

•
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-2998


Maresme

Arenys de Mar

Institut Els Tres Turons (08035155)
ptge. Tres Turons, 1
08350 Arenys de Mar
Tel. 937959603
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Formació professional
Transport i manteniment de vehicles

Manteniment d'Estructures de Fusta i Mobiliari

d'Embarcacions d'Esbarjo
Grau mitjà

CFPM TM70

Centres

3/3 Darrera actualització: 18/08/2021


