
 
 
 
 
INSTITUT  ELS TRES  TURONS 

CFGM Manteniment d'Estructures de 

Fusta i Mobiliari  d’Embarcacions 

d'Esbarjo (3x2 i DUAL) 

 



INSTITUT  ELS TRES  TURONS 

CFGM MANTENIMENT 

D’ESTRUCTURES DE FUSTA... 

 
 

Què són els Cicles? 

 

Són ensenyaments professionals que capaciten 

per: 

 

  L’exercici qualificat d’una professió mitjançant 

l’obtenció d’una titulació de Tècnic 

 

  I permeten la continuïtat en el sistema 

educatiu fins a arribar a estudis universitaris 
 



FP dual 
 

Modalitat de la FP en la qual es combina la 
formació en el centre educatiu amb l'activitat 
productiva en l'empresa. Els objectius són: 
• Adequar la formació professional a les 

necessitats de les empreses. 
• Establir una major vinculació entre els centres 

de formació professional i les empreses, en el 
procés formatiu. 

• Millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants 
de FP. 

 



Modalitat 3x2 
 

Aquesta modalitat permet obtenir dues 
titulacions o una formació 

complementària en només tres anys. 
 

Família professional de Fusta i moble. 
CFGM Fusteria i moble 

CFGM Instal·lació i moblament 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/fustmobsuro/


INSTITUT  ELS TRES  TURONS 
CICLES FORMATIUS 

Com accedir als cicles formatius? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESO 

CF GRAU MITJÀ 

CF GRAU SUPERIOR 

PROVA ACCÉS 

CF GRAU MITJÀ 

PROVA ACCÉS 

CF GRAU SUPERIOR 

BAT 

MÓN LABORAL 

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
PAU 

PQPI 

CURS ACCÉS 



DURADA 

 

El cicle té una durada de 2.000 hores distribuïdes 
en dos anys acadèmics:  

 1r curs: 847 hores lectives de 8:00 a 

14:30 h. 

 2n curs: 737 hores lectives de 8:00 a 

12:30 h i 383 hores de Formació en 

Centres de Treball. 

 

LA DISTRIBUCIÓ DE LES HORES PER 

CURSOS I ELS HORARIS SÓN 

ORIENTATIVES I PROVISIONALS 
 



COMPETÈNCIES PROFESSIONALS  
 

 Competències incloses al títol: 
 Reconstruir bucs i cobertes de fusta en 

embarcacions esportives i d'esbarjo. 

 Reparar elements estructurals de fusta 

d'embarcacions esportives i d'esbarjo. 

 Mantenir i modificar elements interiors de fusta 

d'embarcacions esportives i d'esbarjo. 

 Preparar màquines i equips de taller. 

 Controlar i organitzar components i accessoris 

de fusteria i moble. 



SORTIDES PROFESSIONALS 
 

 

 

Aquest professional desenvolupa la 

seva activitat en empreses 

dedicades al manteniment 

d'embarcacions d'esbarjo de fusta.  
 



SORTIDES ACADÈMIQUES 

 
 

FAMÍLIES PROFESSIONALS AMB ACCÉS DIRECTE 

Arts gràfiques Imatge i so 

Edificació i obra civil Indústries extractives 

Electricitat i electrònica Informàtica i comunicacions 

Energia i aigua Instal·lació i manteniment 

Fabricació mecànica Maritimopesquera 

Fusta, moble i suro Tèxtil, confecció i pell 

Transport i manteniment de 

vehicles 

Vidre i ceràmica 

CFGS  Prevenció de riscos 

professionals 



Mòduls 1r curs 
 

 MP01 Materials en fusta i moble 

 MP02 Solucions constructives 

 MP03 Operacions bàsiques de fusteria 

 MP04 Operacions bàsiques de mobiliari 

 MP05 Control de magatzem 

 MP07 Mecanització d'elements de fusteria de ribera 

 MP11 Formació i orientació laboral 

 MP13 Anglès tècnic 

 Tutoria 

 

 

LA DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS 

ÉS  ORIENTATIVA I PROVISIONAL 
 



 
 

Mòduls 2n curs 

  
 

 MP06 Preparació d'embarcacions d'esbarjo per a treballs 
de manteniment 

 MP08 Manteniment de cobertes i cascos de fusta en 
embarcacions d'esbarjo 

 MP09 Manteniment d'elements estructurals de fusta 
d'embarcacions de esbarjo 

 MP10 Manteniment d'elements interiors de fusta i 
mobiliari d'embarcacions  d'esbarjo 

 MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 

 MP14 Síntesi 

 MP15 Formació en centres de treball. 

LA DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS 

ÉS  ORIENTATIVA I PROVISIONAL 
 



MÉS INFORMACIÓ 
 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/
cicles-families/transport-manten-vehicles/ 
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PREINSCRIPCIÓ I 
MATRÍCULA 

 

PREINSCRIPCIÓ: del 2 al 8 de juny 
de forma telemàtica, del 4 al 5 de 
juny de forma presencial amb cita 
prèvia. 

 

MATRÍCULA: de l’1 al 7 de setembre. 

 



Contacte 

Institut Els Tres Turons 
Passatge dels Tres Turons, 1 

08350 Arenys de Mar 

93 795 96 03 

a8035155@xtec.cat 

www.elstresturons.cat 

mailto:a8035155@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/inselstresturons/

