
 Complir com a mínim 16 anys i com a màxim 21 

anys en l’any natural d’inici del programa. 

 Haver deixat l’educació secundària obligatòria 

sense obtenir el títol i no prosseguir estudis en 

el sistema educatiu. 

 No participar en altres programes de formació. 

@insrdt 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2020-2021 

PLA INICIACIÓ PROFESSIONAL 

www.institutramondelatorre.org 

PREINSCRIPCIÓ: 

maig (pendent confirmació) 

MATRÍCULA: 

setembre (pendent confirmació) 

Preinscripció i matrícula: 

de 9.00 a 16.00 hores 
(juliol de 10h a 13h) 

Consergeria oberta  fins a les 20.00h 
per recollir impresos 

REQUISITS D’ACCÉS 

HORARI DE SECRETARIA 

No has acabat l’ESO? 

Tens entre 16 i 21 anys? 

Vine al nou programa! 

NOU! Inici Set. 2020 

ÚNIC i DIFERENT 

Tel. 977 64 24 02 - 620 582 756         TORREDEMBARRA 



Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són 
els següents : 

 Auxiliar de fuster de ribera.  

 Auxiliar de pintor/a de embarcacions.  

 Auxiliar de manteniment d’elements de 
plàstic reforçat amb fibra.  

 Auxiliar de manteniment d’aparells 
d’embarcacions.  

SORTIDES PROFESSIONALS AUXILIAR DE MANTENIMENT D’EMBARCACIONS ESPORTIVES I D’ESBARJO 

Durada dels estudis 

1.000 hores / 1 curs acadèmic 

820 hores en el centre educatiu 

180 hores en el centre de treball 

Professional bàsic en manteniment 

d’embarcacions esportives 

i d’esbarjo 

Titulació obtinguda 

MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL 

 Reparació estructural bàsica d'embarcacions esportives.   MFG1: Estratègies i eines de comunicació. 

Realitzar operacions auxiliars de reparació d'elements 
de fusta i d'elements de plàstic reforçat amb fibra 
d'embarcacions esportives i d'esbarjo.  

  MFG2: Entorn social i territorial. 

  MFG3: Estratègies i eines matemàtiques. 

 Protecció i embelliment de superfícies d'embarcacions.    MFG4: Incorporació al món professional. 

 Manteniment bàsic d’eixàrcies i arboradura.  

 MFCT. Formació en centres de treball. 

 MPRL. Formació bàsica en prevenció de riscos laborals . 

Realitzar operacions auxiliars de reparacions en ele-

ments estructurals i aparells, de protecció i embelli-

ment de superfícies, tant en embarcacions esportives 

com d’esbarjo, seguint les instruccions rebudes, obser-

vant les normes de prevenció de riscos laborals i protec-

ció mediambiental corresponents. 

Competència general d’aquest perfil 

Qualificació professional completa: 

TMV452_1: Operacions auxiliars de manteniment 

d'elements estructurals i de recobriment de super-

fícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo. 

Certificat de professionalitat: 

TMVU0210 Operacions auxiliars de manteniment 

d’elements estructurals i de recobriment de super-

fícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo. 

Qualificacions Professionals i certificats de professionalitat 

I també podràs continuar estudiant: 
 Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 


