
Descripció

Aquests estudis capaciten per fer treballs auxiliars en obres
de construcció, obra nova, rehabilitació i reforma,
col·laborant en l’execució de fàbriques per revestir, en
l’aplicació de revestiments continus i en els treballs
d’enrajolat, pavimentació i pintura, treballant amb la qualitat
indicada, observant les normes de prevenció de riscos
laborals i protecció mediambiental corresponents i
comunicant-se de manera oral i escrita en llengua catalana
i castellana i a nivell bàsic en llengua anglesa.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Continguts

Ciències Aplicades I•

Ciències Aplicades II•

Comunicació i Societat I•

Comunicació i Societat II•

Entorn Laboral•

Obra de Paleta Bàsica•

Enguixats i Lliscats •

Falsos Sostres•

Pintura i Empaperats•

Reformes i Manteniment Bàsic d’Edificis•

Treballs de Pavimentació Exterior i d’Urbanització•

Síntesi•

Formació en Centres de Treball•

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol
de tècnic o tècnica bàsic i el títol de graduat o graduada en
ESO, que els permet accedir:

a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o,•

al món laboral, com a:•

operari d’obra bàsica,•

ajudant de paleta,•

peó especialitzat,•

ajudant en pavimentació per a urbanització,•

ajudant de soldador,•

ajudant d’enrajolador,•

ajudant d’escaiolista,•

auxiliar de guixaire,•

ajudant d’acabats,•

auxiliar d’empaperador,•

ajudant de pintor,•

ajudant de revestiments continus,•

ajudant de manteniment bàsic d’edificis.•

Normativa

Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen

aspectes específics de la formació professional bàsica dels

ensenyaments de formació professional del sistema

educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, se'n

fixen els currículums bàsics i es modifica el Reial decret

1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols

acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments

que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,

d'educació.
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https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360-C.pdf


Maresme

Mataró

Institut Miquel Biada (08077976)
c. Puig i Cadafalch, 89
08303 Mataró
Tel. 937981489
Centre: públic
Horari: diürn-matí
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