
 

 

1/FR-DR-08 

 

Formació Professional Ocupacional Dual 
 
 

DATA INICI D’OFICI:01/02/2022 

HORARI: De dilluns a divendres les 8 h a 13 h 

DATA INICI CONTRACTE:15/03/2022 

DATA FI: 20/06/2023 

FORMACIÓ: Dimarts i dijous de les 8 h a 13 h 

DURADA: 550 hores 

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, formant part de l’equip de treballadors d’una empresa a través d’un contracte 
de formació i aprenentatge. 

 
ADREÇAT: 

 

Joves de 16 a 29 anys motivats i amb ganes d’aprendre i de treballar 
Situació d’atur(DONO). Garantia Juvenil. 
 
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  
- Tenir entre 16 i 29 anys 
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PROGRAMA 
 
1.- FORMACIÓ INCIAL D’OFICI: 
 
Mecanització Màquina Eina (FMEH002PO). Del 1/2/22 al 3/3/22 
 

1. Introducció 
2. Materials Fèrrics 
3. Materials No Fèrrics 
4.Aliatges 
5. Dibuix Tècnic 
6. Coquització 
7. Talls. 
8. Seccions 
9. Acotació 
10. Metrologia. 
11. Aparells de comparació. 
12. El torn i les seves operacions bàsiques. 
13. Posada en pràctica al taller amb diferents peces. 
14. Rosques. 
15. Tipus de rosques i realització al taller. 
16. La Fresa i les seves operacions bàsiques. 
17. Posada en pràctica en el taller amb diferents peces. 
18. El taladro i les seves operacions bàsiques. 
19. Posada en pràctica al taller amb diferents peces. 
20. Prevenció de Riscos Laborals. 

 

2.- FORMACIÓ LLIGADA AL COTRACTE DE FORMACIÓ I APRENENTATGE: Certificat de 
professionalitat de Mecanització per arrencament de ferritja. FMEH0109.Del 15/3/22 a 20/6/23. 
 

 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). 
 

 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). 

 

 FCO: Formació complementària (10 hores) 


