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PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 

 
Mòduls formatius: 
 

I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL  665 hores  
 

I.a. Mòduls referits a títols de formació professio nal bàsica 
Mòduls professionals referits 

al títol professional bàsic 
en fusteria i moble 

Unitats de competència Durada 

UC0880_1: Preparar els equips i 
mitjans d’aplicació de vernissos i 
laques en elements de fusteria i 
moble 
UC0167_1: efectuar l’aplicació de 
productes d’acabat superficial amb 
mitjans mecànics i manuals en 
fusteria i moble 

3076. Acabats bàsics de la 
fusta 

UC0881_1: Condicionar la superfície 
per a l’aplicació del producte final i 
controlar l’assecat en productes de 
fusteria i moble 

170 hores 
(inclou 

Projecte 
integrat I.c) 

 

Mòduls professionals referits 
al títol professional bàsic 
en reforma i manteniment 

d’edificis 

Unitats de competència Durada 

3085. Pintura i empaperat 
UC0873_1: Aplicar imprimacions i 
pintures protectores en construcció. 

170 hores 
(inclou 

Projecte 
integrat I.c) 

 

Referència al Catàleg de Qualificacions Professiona ls i certificat de 
professionalitat corresponent: 

- Qualificació professional completa: MAM275_1: Aplicació de vernissos i laques 
en elements de fusteria i moble 

- Qualificació professional incompleta:  EOC272_1: Operacions auxiliars de 
revestiments continus en construcció  

- Certificat de professionalitat : MAMD0109 Aplicació de vernissos i laques en 
elements de fusteria i moble 

 

I.b. Mòduls de formació professional específica del  perfil professional 
Mòduls Durada 

MFPE011. Aplicació de pintures protectores i emprimacions en 
construcció 

70 hores 

MFPE012. Tractament de suports per a revestiment en construcció 40 hores 
 

I.c. Mòduls de formació professional comuns a tots els perfils 
Mòduls Durada 

MFCT. Formació en centres de treball 180 hores 
MPI. Projecte integrat (40 hores dedicació alumne dintre dels mòduls I.a) (transversal) 
MPRL. Formació  bàsica en prevenció de riscos laborals 35 hores 

 

II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL  295 hores  
 

Mòduls  Durada  
MFG1: Estratègies i eines de comunicació 110 hores 
MFG2: Entorn social i territorial 30 hores 
MFG3: Estratègies i eines matemàtiques  110 hores 
MFG4: Incorporació al món professional 45 hores 

 

III. TUTORIA 40 hores  
 

Perfil professional:  Auxiliar de pintura 
Codi:  PFI     EO02 
Família professional: Edificació i obra civil i Fusta i moble 
Títol de referència: Professional bàsic en reforma i manteniment d’edificis i en fusteria i 
moble 
Durada total : 1000 hores 


