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MECANITZACIÓ PER ARRENCAMENT DE 
FERRITJA 
 
DATA INICI 1er: 24/01/2022 

HORARI: De les 8 h a 14 h 

DATA INICI 2on: 07/03/2022 

HORARI:De les 15 h a 21 h 

DURADA: 550 hores + 80 de pràctiques 

PREU: 100% Subvencionat 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE NIVELL 
2 
 
LLOC DE REALITZACIÓ:  
Centre de Formació Pràctica - P.I. Els Dolors, s/n – 
Palau Firal, 08243 Manresa 
Tel. 93 875 72 79 
A/e: cfp@cfp.cat 

 
OBJECTIUS GENERALS: 

 

 Dur a terme els processos de mecanització per arrencament de ferritja, controlant els productes obtinguts i 
responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les màquines i els equips, amb criteris de qualitat, 
seguretat i respecte al medi ambient. 

 
ADREÇAT: 

 
Treballadors/es ocupats/des. 
Persones en situació de desocupació. 
 

REQUISITS: 
 

 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 

 Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol 
accedir. 

 Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir. 

 Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà. 

 Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys. 

 
PROGRAMA  
 

 MF0089_2: Processos per arrencament de ferritja (100 hores). 
o UF0876: Especificacions tècniques en processos de mecanització per arrencament de ferritja (60 

hores). 
o UF0991: Càlcul de costos en processos de mecanització per arrencament de ferritja (40 hores). 

 

 MF0090_2: Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja (260 hores). 
o UF0877: (Transversal) Prevenció de riscos laborals i mediambientals en la mecanització per 

arrencament de ferritja (30 hores). 
o UF0878: Preparació de màquines, equips i eines en operacions de mecanització per arrencament 

de ferritja (80 hores). 
o UF0879: Elaboració de programes en CNC per a la fabricació de peces per arrencament de ferritja 

(80 hores). 
o UF0880: Processos auxiliars de fabricació en la mecanització per arrencament de ferritja (70 

hores). 
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 MF0091_2: Mecanització per arrencament de ferritja (180 hores). 
o UF0881: Procés de mecanització per arrencament de ferritja (80 hores). 
o UF0882: Comprovació i optimització del programa CNC per a la mecanització per arrencament de 

ferritja (70 hores). 
o UF0883: Verificació del producte mecanitzat per arrencament de ferritja (30 hores). 

 

 MP0182: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de mecanització per arrencament de ferritja (80 
hores). 

 

 FCO: Formació complementària (10 hores) 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

 
L’avaluació de l’alumnat és contínua, formativa i global. 
 
De manera general, l’avaluació final positiva del programa requereix, com a mínim, el 75% d’assistència. 
 

 70% de la nota, mitjançant les proves de validació de totes les unitats formatives.  
 

 30% de la nota, mitjançant l’avaluació continuada dels treballs i exercicis realitzats durant el curs. 


