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Programació 
de la producció 
en fabricació 
mecànica
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Tenen accés directe al cicle les persones 
que compleixen algun dels requisits se-
güents:

Haver superat el curs de formació especí-
fic per a l’accés als cicles de grau superior 
d’acord amb l’opció cursada.

Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic 
superior o equivalent a efectes acadèmics.

Haver superat el segon curs de batxillerat 
de qualsevol modalitat de batxillerat ex-
perimental. 

Haver superat el curs d’orientació univer-
sitària (COU) o el preuniversitari.

Tenir qualsevol titulació universitària o 
una d’equivalent.

Haver superat la prova d’accés a la uni-
versitat per a majors de 25 anys.

Haver superat la prova d’accés als cicles 
formatius de grau superior.

Accés al Cicle Formatiu
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Què puc fer en acabar el cicle formatiu?

Quines sortides professionals tinc? 

     

Mòdul Professional 1
Interpretació i representació gràfica 
UF1: Interpretació gràfica.
UF2: Disseny Assistit per Ordinador (CAD). 

Mòdul Professional 2
Definició de processos de mecanitzat, conformat i 
muntatge
UF1: Determinació de processos. 
UF2: Organització de processos.

Mòdul Professional 3
Mecanització per control numèric
UF1: Programació de màquines CNC. 
UF2: Preparació de màquines CNC.
UF3: Mecanització amb màquines CNC.
 
      
Mòdul Professional 4
Fabricació assistida per ordinador
UF1: CAD/CAM.
UF2: Organització i ajustatge del mecanitzat.

Mòdul Professional 5
Programació de sistemes automàtics de fabricació 
mecànica 
UF1: Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics.
UF2: Sistemes automatitzats.
UF3: Programació de robots industrials.

Mòdul Professional 6
Programació de la producció
UF1: Gestió de la producció.
UF2: Gestió de magatzems.

Mòdul Professional 7
Execució de processos de fabricació

Fabricació per arrencament de ferritja i procediments 
especials: UF1

Fabricació per tall i conformat: UF2
Aplicació de processos de soldadura i muntatge: UF3

Mòdul Professional 8 
Materials

Propietats dels materials: UF1
Tractaments tèrmics en materials metàl·lics: UF2

  
Mòdul Professional 9

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i 
protecció ambiental

 Gestió de la qualitat: UF1
Gestió de la prevenció de riscos laborals: UF2 

Gestió de la protecció ambiental: UF3
 

Mòdul Professional 10
Verificació de productes

Metrologia: UF1
Assaig mecànics, metal·logràfics i no destructius: UF2

Control de processos: UF3

Mòdul Professional 11
Formació i orientació laboral

Incorporació al treball: UF1
Prevenció de riscos laborals: UF2

Mòdul Professional 12
Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul Professional 13
Projecte de fabricació de productes mecànics                   

                                    
Mòdul Professional 14

Formació en centres de treball

Què puc fer en acabar el cicle formatiu?

Accedir a un altre cicle formatiu de grau 
superior. 

Accedir a estudis universitaris oficials. 

• Tècnic/a en mecànica.
• Encarregat o encarregada d’instal·lacions de proces-
sament de metalls.
• Encarregat/da d’operadors de màquines per treba-
llar metalls.
• Encarregat/da de muntador.
• Programador/a de màquines de control numèric.
• Programador/a de sistemes automatitzats en fabri-
cació mecànica.
• Programador/a de la producció i disseny en fabrica-
ció mecànica.


