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 IDENTIFICACIÓ DE L’ ESPECIALITAT I PARÁMETRES DEL CONTEXT FORMATIU 

Denominació de l’ 
especialitat: 

 
FABRICACIÓ DIGITAL APLICADA 

Família Professional: 
FORMACIÓ MECÀNICA 

Àrea Professional: 
PRODUCCIÓ MECÀNICA 

Codi: 
 
FMEM18  

 

Nivell de qualificació 
professional: 
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OBJETIU GENERAL 

Desenvolupar projectes i activitats en la aplicació de la fabricació digital  
 
 

 

RELACIÓ DE MÒDULS DE FORMACIÓ 

Mòdul 1 Disseny Digital 2D   27 hores 

Mòdul 2 Disseny Digital 3D   39 hores 

Mòdul 3 Fabricació per tall de vinil   12 hores 

Mòdul 4 Fabricació per gravat i tall làser   12 hores 

Mòdul 5 Fabricació per impressió 3D   15 hores 

 

MODALITATSDE IMPARTICIÓ 

Presencial 
 

DURACIÓ DE LA FORMACIÓ 

Duració total  105 hores 

 
 

 

Requisits d’ accés de l’ alumnat  

 

Acreditacions/ 
titulacions  

 

Complir com a mínim algun dels  següents requisits: 

- Títol de Batxillerat o equivalent 

- Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent  

- Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatives de Grau Superior  

- Haver superat qualsevol prova oficial de accés a la universitat  

- Certificat de professionalitat de nivell 3  

- Títol de Grau o equivalent 

Títol de Postgrau (Màster) o equivalent 

Experiencia 
professional 

No es requereix  experiència. 
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Prescripcions de formadors i tutors 
 

Acreditació requerida 
Complir com a  mínim algun dels  següents requisits: 

Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el Títol de Grau corresponent o altres 

títols equivalents. 

Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o el Títol de Grau 
corresponent  o altres títols equivalents 

Experiència 
professional mínima 
requerida 

Experiència mínima de un any en capacitacions i projectes en fabricació 
digital. 

Competència docent  Complir com a mínim algun dels següents requisits: 

- Experiència docent acreditable de, com a mínim 60 hores, en modalitat  

presencial o streaming, als  últims 2 anys, relacionada amb  la família 

professional d’ Informàtica i comunicacions. 

- CP de Docència de la Formació Professional per a l’ocupació 

- Màster Universitari de Formació de Formadors o altres acreditacions 
oficials equivalents 

 

Justificació de las prescripcions de formadores y tutores 

S’ha d’ acreditar documentalment els requisits  
 
 
Requisits mínims de espais, instal·lacions i equipaments 

 

Espais formatius 
Superfície 
m2   per 15 
alumnes 

Increment  
Superfície/ alumne 

(Màxim 30 alumnes) 

Aula gestió 45 m2 2,4 m2/ alumne 

Taller de fabricació 45 m2 2,4 m2/ alumne 

 

Espai Formatiu Equipament  

Aula gestió 

- Taula i cadira per al formador 
- Taula  i cadires per a l’ alumnat 
- Material d’aula 
- Pissarra 
- PC instal·lat en xarxa amb la capacitat suficient per a executar 

màquines virtuals i el software específic per l’aprenentatge de cada 
acció formativa. 

- Canó de projecció e Internet per el formador 
- PCs instal·lats en xarxa e Internet amb possibilitada de impressió 

per als alumnes. 
- Software específic per l’aprenentatge de cada acció formativa: 

 Solidworks 

 Rhinoceros 

 Cura 
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Taller fabricació 
- Bancs de treball i tamborets. 
- Portàtil instal·lat en xarxa amb la  possibilitat de impressió de documents, 

vídeo projector e Internet por el formador 
- Software específic per l’aprenentatge de cada acció formativa com per el 

funcionament del hardware: 
 

 Solidworks 

 Rhinoceros 

 Cura 

 Talladora de vinil 

 Talladora láser de CO₂ o de diodo per materials no metàl·lics 

 Impressores 3D 

 

La superfície dels espais i instal·lacions estaran en funció de la seva tipologia i del nombre d'alumnes. 
Tindran com a mínim els metres quadrats que s'indiquen per a 15 alumnes i l'equipament suficient per 
a aquests.  
En el cas que augmenti el nombre d'alumnes, fins a un màxim de 30, la superfície de les aules 
s'incrementarà proporcionalment (segons s'indica en la taula quant a m²/ alumne) i l'equipament 
estarà d'acord amb aquest augment. 

 
No ha d'interpretar-se que els diversos espais formatius identificats hagin de diferenciar-se 
necessàriament mitjançant tancaments. 

 
Les instal·lacions i equipaments hauran de complir amb la normativa industrial i higienicosanitària 
corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat i seguretat dels alumnes. 

 
En el cas que la formació es dirigeixi a persones amb discapacitat es realitzaran les adaptacions i els 
ajustos raonables per a assegurar la seva participació en condicions d'igualtat. 

Ocupacions i llocs de treball relacionats 

 

24311102 ENGINYERS DE PRODUCTE  

31101035 DISSENYADORS TÈCNICS INDUSTRIALS 

 
Requisits oficials de las entitats o centres de formació  

Estar inscrit en el Registro de entitats de formació (Servicios Públics d’Ocupació) 
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DESENVOLUPAMENT MODULAR 

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: DISSENY DIGITAL 2D 

 
OBJETIVO 
 

Representar models 2D mitjançant software de disseny digital. 

 
DURACIÓ: 27 hores 

  
RESULTATS D’ APRENENTATGE 
 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

● Identificació dels elements bàsics per a l’ elaboració de dissenys 2D: 

- Diferencies entre vector, traç i trama 

- Descarregar dissenys d’ Internet 

- Administració de capes 

- Formats de fixers: .AI, .DXF, .EPS, .SVG, .PDF 

● Indicació de les eines de creació d’ elements 2D: 

- Conjunt d’eines de dibuix de traç 

- Conjunt d’eines de generació de formes 

● Elaboració de disseny 2D: 

- Disseny de traços vectorizats a partir de geometries simples 

- Disseny de traços a partir d’ imatges (.JPG, .PNG) 

● Experimentació amb operacions de disseny 2D: 

- Operacions de combinació de traços i trames 

- Formes de noves geometries amb las formes bàsiques 

- Operacions de redondeix i xaflan 

● Operacions d’ agrupació, fusió i descomposició d’ elements 

- Creació de noves geometries 

- Operacions noves formes tipogràfiques 

 

Habilitats de gestió, personals i socials 

● Col·laboració professional i habilitats per a  treballar en equip. 

● Implicació en el projecte per a generar dissenys en condicions òptimes. 

● Conscienciació de l’ importància del desenvolupament i l’ aplicació de la creativitat a nivell 
de disseny. 

● Compromís amb la qualitat i ètica professional al procés de disseny. 
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MÒDUL DE FORMACIÓ 2: DISSENY DIGITAL 3D 

 
OBJETIU 
 

Representar models 3D mitjançant software de disseny digital. 

 
DURACIÓ: 39 hores 
 
RESULTATS  D’ APRENENTATGE 
 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

● Identificació dels  elements bàsics per a  l’ elaboració de  dissenys 3D: 

- Diferencies entre volum i superfície 

- Introducció al mon CAD. 

- Funcionament i introducció a l’ interfaz 

- Introducció a l ‘entorn de croquis 

- Descarrega de dissenys d’ Internet 

- Formats de fitxers: .STL, STEP, .DXF, .SVG, .PDF 

● Interpretació d’eines de modelatge bàsic: 

- Extrusions 

- Revolucions 

- Arrodoniments  i xaflans 

- Matrius 

- Recobrir 

- Simetries 

- Barridos 

● Experimentació amb operacions d’assemblatge: 

- Importació de peces 

- Generació de restriccions 

  

Habilitats de gestió, personals i socials  

● Col·laboració professional i habilitats per a  treballar en equip. 

● Canalització de la capacitat de concentració per a  poder executar el disseny en 

condiciones òptimes 

● Consciencia de la importància del desenvolupament i la aplicació de la creativitat a nivell 

de disseny 

● Actituds de compromís amb la qualitat i ètica professional en el procés de disseny. 
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MÒDUL DE FORMACIÓ 3: FABRICACIÓ PER TALL  DE VINIL 

 
OBJETIU 
 

Fabricar objectes mitjançant tecnologia de fabricació per tall de vinil 

 
DURACIÓ: 12 hores 

  
RESULTATS D’ APRENENTATGE 
 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

● Anàlisis de la tecnologia de gravat/tall làser: 

- Funcionament d’ una gravadora/talladora làser 
- Precisió en la pràctica al gravat/tall làser 
- Identificació de les possibilitats que ofereix aquesta tecnologia 
- Descripció dels àmbits d’ aplicació 
- Identificació dels requisits que necessita un disseny per poder ser fabricat amb 

gravadora/talladora làser 

 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Conscienciació de la importància del desenvolupament i l’ aplicació de la creativitat al 
disseny 2D de peces por tall de vinil. 

 Compromís amb la qualitat i ètica professional en el procés de fabricació de peces en 2D 
per tall de vinil. 
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MÒDUL DE FORMACIÓ 4: FABRICACIÓ PER GRAVAT I TALL LÁSER 

 
OBJETIU 
 

Fabricar objectes mitjançant tecnologia de fabricació per gravat/tall làser 

 
DURACIÓ: 12 hores 

  
RESULTATS D’APRENENTATGE 
 

Coneixements /Capacitats cognitives i pràctiques 

 Anàlisis de la tecnologia de gravat/tall  làser: 

- Funcionament  d’ una gravadora/talladora làser 

- Precisió  a la pràctica al gravat/tall làser 

- Identificació de les possibilitats que ofereix aquesta tecnologia 

- Descripció del  àmbits d’ aplicació 

- Identificació dels  requisits que necessita un disseny per a poder ser fabricat amb 
gravadora/talladora làser 

 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Consciencia de l’ importància del desenvolupament i la aplicació creativa al disseny 2D 
de peces per tall làser. 

 Actitud de compromís amb la qualitat i ètica professional en el procés de fabricació de 
peces per tall làser. 
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MÒDUL DE FORMACIÓ 5: FABRICACIÓ PER IMPRESSIÓ 3D 

 
OBJETIU 
 

Fabricar objectes mitjançant tecnologia de fabricació per impressió 3D 

 
DURACIÓ: 15 hores 

  
RESULTATS D’APRENENTATGE 
 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 Caracterització de las impressores 3D i la seva utilització 

- Tipo de impressores 3D. 

- Tipo de materials per impressores 3D. 

- Sistemes de impressió 3D. Sistema FFF 

- Impressió de peces sense suport 

- Impressió de peces amb suports. 

 Comparació de programes de impressió 3D 

- Programes per a transformar arxius 3D a arxiu STL 

- Programes per a modificar arxius STL 

- Programes lliures de impressió 3D 

● Experimentació amb impressió i acabat de prototips 

- Impressió de peces  

- Polit 

- Pintat 

 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Consciencia de la importància del desenvolupament i l’aplicació creativa al disseny 3D de 
peces mitjançant la fabricació additiva. 

 Actitud de compromís amb la qualitat i ètica professional en el procés de fabricació de peces 
i prototips amb impressores d’ escriptori. 
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ORIENTACIONS METODOLÓGIQUES 

 

Per a aconseguir els resultats d'aprenentatge en cadascun dels diferents mòduls, s'han de 
desenvolupar activitats d'aprenentatge amb un enfocament integrador, de manera que permetin a la 
persona participant en l'acció formativa, la consecució tant de les competències professionals, com 
de les habilitats de gestió, personals i socials. Per a això, s'aconsella utilitzar diferents tipus 
d'exercicis i activitats vinculades a casos pràctics i situacions reals, de manera que es faciliti 
l'adquisició tant dels coneixements, com de les capacitats cognitives i pràctiques necessàries. Per a 
treballar cadascun dels mòduls es realitzen diferents activitats d'aprenentatge que, integrades dins 
de l'avaluació continuada, permeten el desenvolupament de les habilitats i capacitats de cada 
estudiant. 

 

AVALUACIÓ DE L’ APRENENTATGE A L’ ACCIÓ FORMATIVA 

 

 
 
 

● L’ avaluació tindrà un caràcter teòric-pràctic i es realitzarà de forma sistemàtica i continua, 
durant el desenvolupament de cada mòdul i al final del curs. 

● Pot incloure una avaluació inicial de caràcter diagnòstic per a detectar el nivell de partida 
de l’ alumnat 

● L’ avaluació es portarà a terme mitjançant els mètodes e instruments més adients per 
comprovar els diferents resultats d’ aprenentatge, i que garanteixi la fiabilitat i validesa de 
la mateixa.  

● Cada instrument de avaluació s’ acompanyarà del seu corresponent sistema de correcció 
i puntuació en el que s’ expliciti, de forma clara i inequívoca, els criteris de mesura per 
avaluar els resultats assolits pels participants.  

● La puntuació final assolida s’ expressarà en termes d’ Apte/ No Apte 


