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Cicles Formatius de Grau Mitjà al Brugulat 

Administració  
i gestió Fusta, moble  

i suro 

Instal·lació  
i manteniment 



CFGM tècnic en  
Gestió administrativa 



CFGM tècnic en Gestió Administrativa 

2 anys 
1650 h al centre educatiu 

350 h  pràctiques empresa 
2000 h 



Tasques de suport 
administratiu en l’àmbit 

laboral, comptable, 
comercial, financer i fiscal i 

tasques de suport a les 
persones, en banca, 

assessories, empreses 
d’assegurances o 

l’administració pública 

 
Et capacita per fer: 

CFGM tècnic en  
Gestió Administrativa 



Treballaràs com a: 

CFGM tècnic en  
Gestió Administrativa 

Auxiliar administratiu/va 

Ajudant d'oficina 

Recepcionista 

Personal d’atenció al públic, 

tresoreria o mitjans de 

pagament... 

Auxiliar administratiu/va de 

cobraments i pagaments, de 

gestió de personal, comercial, 

administracions públiques ... 

 

 



2Operacions administratives de compravenda 

3Operacions administratives de recursos humans 

4Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 

5Tècnica comptable 

7Tractament informàtic de la informació 

9Anglès 

10Empresa i administració 

Tutoria 

 

 

 

1Comunicació empresarial i atenció al client 

6Tractament de la documentació comptable 

7Tractament informàtic de la informació 

8Operacions administratives de suport 

11Empresa a l’aula 

12Formació i orientació laboral 

13Formació en centres de treball 

 

 

 

Continguts  

CFGM tècnic en  
Gestió Administrativa 

     2ncurs 

     1rcurs 





CFGM tècnic en  
Manteniment electromecànic 



CFGM tècnic en Manteniment electromecànic 

2 anys 
1650 h al centre educatiu 

350 h  pràctiques empresa 
2000 h 



Muntar i mantenir  
maquinària, equip industrial i 

línies automatitzades de 
producció, d’acord amb els 

reglaments i normes 
establertes, seguint els 

protocols de qualitat, 
seguretat i prevenció de riscos 

laborals i respecte ambiental 

Et capacita per : 

CFGM tècnic en  
Manteniment electromecànic 

 



Treballaràs com a: 
Mecànic de manteniment 

Muntador industrial 

Muntador d’equips elèctrics 

Muntador d’equips electrònics 

Mantenidor de línia automatitzada 

Muntador de béns d’equip 

Muntador d’automatismes 

pneumàtics i hidràulics 

Instal·lador electricista industrial 

Electricista equips mesura i control 

 

CFGM tècnic en  
Manteniment electromecànic 



1Tècniques de fabricació 

2Tècniques d’unió i muntatge 

3Electricitat i automatismes elèctrics 

4Automatismes pneumàtics i hidràulics  

5Muntatge i manteniment mecànic 

7Muntatge i manteniment línies automatitzades 

10Anglès tècnic 

Tutoria 

 

 

 

4Automatismes pneumàtics i hidràulics  

5Muntatge i manteniment mecànic 

6Muntatge i manteniment electricelectrònic 

7Muntatge i manteniment línies automatitzades 

8Formació i orientació laboral 

9Empresa i iniciativa emprenedora 

11Síntesi 

12Formació en centres de treball 

 

 

 

Continguts  

     2ncurs 

     1rcurs 

CFGM tècnic en  
Manteniment electromecànic 





 



CFGM tècnic en  
Instal·lació i moblament 
Fusteria i moble 



 

CFGM tècnic en Instal·lació i Moblament 

CFGM tècnic en Fusteria i Moble 

2 anys 1650 h al centre educatiu 

350 h  pràctiques empresa 2000 h 

1 any 627 h al centre educatiu 

350 h  pràctiques empresa 977 h 



Fabricar i instal·lar  
elements i estructures de 

fusteria i mobles, realitzant els 
processos de mecanitzat, 
muntatge, ajust i acabat, 

emmagatzematge i expedició de 
productes, complint les 

especificacions de qualitat, 
seguretat i protecció ambiental 

Et capacita per : 

CFGM tècnic en  
Instal·lació i moblament 

 

Fusteria i moble 



Treballaràs com a: 
Operador de màquines fixes 

Operador de premses i banc d’armar 

Muntador acoblador d’elements 

Envernissador i lacador 

Responsable de secció d’acabats 

Cap d’equips de fusters 

Fuster en general 

Ebenista i treballador assimilat 

Muntador i instal·lador de mobles 

Instal·lador d’estructures de fusta 

Instal·lador d’ebenisteria contsrucció 

 

Fusteria i moble 

CFGM tècnic en  
Instal·lació i moblament 



1Materials en fusta i moble 

2Solucions constructives 

3Operacions bàsiques en fusteria 

4Operacions bàsiques em mobiliari 

5Control de magatzem 

12Anglès tècnic 

6Planificació de la instal·lació 

7Instal·lació de mobiliari 

8Instal·lació de fusteria 

9Instal·lació d’estructures de fusta 

10Formació i Orientació Laboral 

11Empresa i iniciativa emprenedora 

Tutoria 

6Documentació tècnica 

7Mecanitzats de fusta i derivats 

8Mecanitzats per control numèric en fusteria 

9Muntatge en fusteria i moble 

10Acabats en fusteria i moble 

14Síntesi 

 

 

 
 
 

Continguts  

     2ncurs 

     1rcurs 

Fusteria i moble 

CFGM tècnic en  
Instal·lació i moblament 

     3rcurs 







On estem? 

@insbrugulat 

info@insbrugulat.cat 

Ctra. Figueroles, 19 

972 57 14 31 

insbrugulat.cat 



t’esperem a l’ @insbrugulat!!! 


