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INFORME MOTIVAT SOBRE LES NECESSITATS DE FORMACIÓ EN L'ESPECIALITAT
FORMATIVA DE PEÓ ESPECIALISTA EN EMBALATGE INTEGRAL DE FUSTA EN RELACIÓ AMB
EL MERCAT DE TREBALL

INTRODUCCIÓ

La inserció laboral de les persones amb discapacitat presenta dificultats
per dos motius bàsics:

1. En primer lloc, la demanda de personal especialitzat, les noves
tecnologies i els canvis constants al mercat de treball que suposen reptes
importants per a la inserció laboral en general i més concretament per a
les persones amb discapacitat.

2. En segon lloc, la necessitat de formació en continguts actitudinals i en
habilitats bàsiques per a l'aprenentatge pels quals cal programes de
formació amplis en contingut i específics en recursos, amb professors de
suport en els àmbits de la salut, l'educació, la psicologia, etc.

DESCRIPCIÓ DE L'ESPECIALITAT FORMATIVA A AUTORITZAR

La nova especialitat formativa que s’ha inclòs en el fitxer d'especialitats
del Servei Públic d’Ocupació Estatal (antic INEM) es denomina Peó
especialista en embalatge de la fusta.

Aquesta especialitat inclou la formació en 4 mòduls:

1. Fusteria (en un o més dels processos necessaris per convertir la
fusta en algun tipus de caixa).

2. Envernissats (en un o més dels processos de lacar les caixes).
3. Tècniques d'impressió (serigrafia o termo-impressió).
4. Manipulació i condicionament del producte amb criteris de qualitat.

El curs té com a objectiu capacitar a les persones amb disminució psíquica
perquè puguin dur a terme professionalment i amb criteris de qualitat i
eficàcia, treballs de peó i si és possible d'especialista a cadascun dels
mòduls del curs.

A part de la formació específica i per mòduls els alumnes rebran formació
en continguts actitudinals.

MOTIUS PELS QUALS SOL·LICITA L'AUTORITZACIÓ DE L'ESPECIALITAT

La competitivitat al mercat implica una clara especialització dels
productes i una millor presentació dels mateixos. Per a això, els sistemes
de fabricació requereixen al seu torn també una especialització dels
equipaments, maquinària i processos que permetin obtenir productes de
qualitat a preus competitius. Per a això és igualment imprescindible
l'especialització de l'operari a través d'una bona formació en el
coneixement dels processos i domini de tècniques que condueixin a uns
resultats òptims del procés de fabricació.

La majoria de fabricants d'estoigs basen el seu producte en una gamma de
qualitat baixa, amb poca incidència de tecnologia en el procés, productes
estàndard i acabats poc sofisticats.

Existeix un altre tipus d'empreses fabricants que ofereixen productes amb
disseny únic per a cada client i acabats d'acord amb les necessitats del
contingut. Per a això, la fabricació és més complexa i requereix
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d'instal·lacions modernes maquinària d'alta tecnologia i d'operaris
especialitzats.

La demanda d'aquest tipus de treballadors està a l'alça, i considerem que
presenta una interessant oportunitat d'inserció per a persones
discapacitades amb demanda d'utilització o millora del mateix, garantint
bons percentatges de contractació per als alumnes que aconsegueixen els
nivells plantejats en aquesta acció formativa.

DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES QUE JUSTIFIQUIN L'ADAPTACIÓ
DEL PROGRAMA

El tipus i el grau de disminució dels alumnes s'acreditaran amb el
corresponent certificat.

Les característiques dels alumnes poden estar relacionades amb:

• Baixa capacitat intel·lectual.
• Dificultats d'aprenentatge:
Falta d'atenció.
Alteracions de la memòria.
Alteracions de la percepció.
Alteracions en l'organització de l’espai i/o del temps.
Alteracions en l'orientació a l'espai i/o en el temps.
• Afectacions de la mobilitat.
• Limitacions per al desplaçament.
• Malaltia mental.
• Necessitats socials específiques i relacionades amb la falta de
recursos a diferents nivells, econòmics, d'habitatge, afectius, ... etc.
• Alteracions de la salut.
• Alteracions de la comunicació.
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DADES GENERALS DEL CURS

1.FAMÍLIA PROFESSIONAL : INDÚSTRIES DE LA FUSTA I EL SURO

ÀREA PROFESSIONAL: FABRICACIÓ INDUSTRIALITZADA DE COMPLEMENTS DE
FUSTA

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: PEÓ ESPECIALISTA EN EMBALATGE DE LA FUSTA.

3. CODI: MDFS14DCP

4. TIPUS DE CURS: ESPECÍFIC

5. OBJECTIU GENERAL

Finalitzat aquest curs de formació l'alumne/a amb minusvalidesa aconseguirà
amb èxit tres àmbits d'actuació empresarial: coneixements sobre l’embalatge
de la fusta, habilitats i integració sociolaboral i aspectes clau per a la
seva integració laboral.

Els objectius específics en l'àmbit dels coneixements: l'alumne/a participa
en el desenvolupament de quatre activitats diferents però lligades entre
elles per elaborar correctament l’embalatge de la fusta:

1. Fusteria (convertir la fusta en algun tipus de caixa).
2. Envernissats (lacar les caixes del color desitjat).
3. Tècniques d'impressió (gravar dibuixos o textos a la fusta).
4. Manipulació i condicionament del producte amb criteris de qualitat
(Norma ISO).

L’objectiu específic en l'àmbit de les habilitats per a la integració
sociolaboral és potenciar de manera sistemàtica les habilitats socials i
les conductes funcionals a la feina.

Els objectius específics en l'àmbit de la integració laboral consisteixen
en establir un pla d'actuació global de la persona, incidint en el
manteniment i l'increment de l'autonomia personal, els aspectes socials que
facilitin la integració i la capacitat de donar resposta a les exigències
actuals de l'entorn laboral.

6. REQUISITS DEL PROFESSORAT

Per poder realitzar amb èxit aquest curs es necessiten dos tipus de
professors diferents però complementaris; el professorat especialitzat i el
professorat de suport.

6.1. Nivell acadèmic
Professor especialitzat: capacitació professional relacionada amb el curs:
fusteria, envernissats i tècniques d'impressió i manipulats.
Professor de suport: experts titulats de grau superior o mitjà relacionats
en l'àmbit social, sanitari, psicològic, educatiu, artístic, ... etc. Els
professors de suport participen també en la coordinació de l'acció
formativa i dels diferents continguts teòrics, pràctics i actitudinals.

6.2 Experiència professional
Poden formar part els professionals del Centre Especial d'ocupació.
S'aconsella un mínim de tres anys d'experiència en l'ocupació relacionada
amb el curs.
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6.3 Nivell pedagògic
És indicada una formació metodològica mitjançant mòduls de formació de
formadors o experiència docent mínima d'un any. Aportant un treball
interdisciplinari que cal realitzar amb els participants de l'acció
formativa, la qual implica una coordinació diària, establint periòdicament
reunions amb objectius clars per a cada alumne per poder respectar el ritme
d'aprenentatge i de treball i poder aconseguir el major nombre possible
d'insercions laborals.

7. REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNE

7.1 Nivell acadèmic o de coneixements generals
No es requereix cap formació específica.

7.2 Nivell professional o tècnic
No es requereix nivell professional específic.

7.3 Condicions físiques
No es requereixen condicions físiques específiques exceptuant aquelles que
impedeixin el desenvolupament de l'activitat proposada. Es requerirà el
certificat de disminució.

8. NOMBRE D'ALUMNES

Es recomana un nombre d'alumnes no superior a 12, atesa la necessitat de
l'atenció individual per al treball adequat d'hàbits i actituds laborals,
ajust personal i social, i desenvolupament de destreses manipulatives per a
cadascuna de les fases del treball.

9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS FORMATIUS

• MÒDUL I: Fusteria.
• MÒDUL II: Envernissats i lacats.
• MÒDUL III: Tècniques d'impressió.
• MÒDUL IV: Manipulació,condicionament de productes i criteris de
qualitat.

10. DURADA

Continguts teoricopràctics: 600 hores lectives. Per al col·lectiu demandant
d'ocupació.
Avaluacions: contínues periòdiques i per mòduls

Pràctiques.......................................................452 hores
Continguts teòrics ..............................................100 hores
Avaluacions ......................................................48 hores
Total ...........................................................600 hores

11. INSTAL·LACIONS

11.1 Aula de classes teòriques
• Superfície : L'aula haurà de tenir un mínim de 24 m2 per a grups de
12 alumnes (2 m2 per alumne)
• Mobiliari: L'aula estarà equipada amb mobiliari docent per a 12
places, a més dels elements auxiliars. Equips: audiovisuals i informàtics.

11.2 Instal·lacions per a pràctiques
• Superfície: el taller disposarà d'espais suficients per al
desenvolupament dels continguts pràctics a desenvolupar (espais per a la
realització de treballs de fusteria, cambra tancada per a l'aprenentatge de
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les tècniques de lacat i impressió i espais grans per a la manipulació dels
productes).
• Il·luminació elèctrica per al subministrament de corrent. El
condicionament elèctric haurà de complir les normes de baixa tensió i estar
preparat de manera que permeti la realització de les pràctiques
• Condicions ambientals. Gran ventilació i condicions d'acord amb la
normativa vigent dels corresponents organismes competents en la matèria

11.3 Altres instal·lacions
• Un espai mínim de 50 m2 destinat a magatzem
• Un espai mínim de 50 m2 per a recepció, despatxos de direcció, sala
de professors, sala de reunions i/o activitats de coordinació
• Una secretaria.
• Lavabos i serveis higienicosanitaris en nombre adequat a la capacitat
del centre.
• Un espai polivalent adequat per a cafeteria i/o menjador.
• Un espai mínim de 30 m2 destinat a vestidor masculí i femení
cadascun.
• El centre haurà de reunir les condicions higièniques, acústiques,
d'habitabilitat i de seguretat, exigides per la legislació vigent, i
disposar de llicència municipal d'obertura.

12. EQUIP I MATERIAL

12.1 Equip i maquinària
Fusteria:
• Escairadora
• Fleixadora Akebond
• Serra de biaixos 1
• Serra de biaixos 2
• Màquina d’obrar
• Polidora. banda V1
• Polidora bisellis 45º
• Polidora Bisellis 45º 2
• Polidora V.Oscil·lant
• Radial Folding
• Ranuradora bedano
• Regruixadora
• Serra Alterna Múltiple
• Serra cinta
• Trepant pneumàtic
• Trepant pneumàtic man.
• Trossejadora 1
• Trossejadora 2
• Tupi espigadora
• Tupi Espigadora doble
• Tupi emmotllurar
• Calibradora
• Encoladora pafra
• Encoladora Pafra2
• Encoladora corrons
• Premsa 1
• Premsa 2
• Premsa G. Horitzontal
• Premsa vertical
• Premsa Vertical Tacs
• Polidora vernís
• Escairadora petita Universal
• Fresadora CNC
• Perfiladora doble
• Polidora bombo



 7

• Polidora doble
• Polidora corrons
• Fresadora Venus CNC
• Vibradores
• Vibradores pneumàtiques.
• Trepant cargolador bateries
• Trepant cargolador pneumàtic
• Màquina tancaments Rotllo
• Màquina. frontisses
• Maquina frontisses petita
• Maquina d'inserir tancaments
• Maquina d'inserir frontisses
• Premsa palanca
• Premsa tacs petita
• Trepant múltiple
• Cisalla 45º
• Premsa pneumàtica coll 1
• Premsa pneumàtica coll 2
• Útil frontisses ressort
• Acobladora Cèrcols 1412
• Acobladora-Grapadora 45º
• Grapadora Fons 1046
Envernissats i lacats:
• Air-less
• Air-mix
• Esgarrapa
• Esgarrapa K-60
• Cubeta pressió
Tècniques d'impressió:
• Forn Serigrafia 260
• Forn Serigrafia 300
• Serigrafia Dubuit
• Serigrafia Folding
• Serigrafia IM3
• Serigrafia Man. PNE
• Termogravadora gran
• Termogravadora petita

Manipulació, condicionament de productes i criteris de qualitat:

• Clavadora Manual puntes flexibles
• Trepant cargolador bateries
• Trepant cargolador pneumàtic
• Cúter o Tisores
• Enfardelladora BEX-2400
• Fleixadora Monclus
• Guillotina Bobines
• Guillotina Manual
• Màquina estampadora
• Pistola pins-agulles
• Pistola pins-brads
• Precintadora
• Premsa pneumàtica. coll 1
• Premsa pneumàtica coll 2
• Màquina Gollets
• Màquina Gollets Gran
• Màquina Roscadora
• Premsa Hidràulica
• Bàscula precisió G
• Bàscula precisió P
• Codificadora
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• Codificadora Manual
• Fleixadora Manual
• Grapadora Fons 1046
• Grapadores Cartelas
• Pistola de navets
• PistolaTermo fusible
• Porta Etiquetes
• Porta rotllos Zel 2 cares
• Porta-rotllos zel
• Soldadora "L"
• Soldadora "L" + Forn
• Soldadora R. Manual.
• Soldadora R. Pinça
• Trepant fulles
• Hidronetejadora petita
• Joc de claus fixes, recolzades o de got
• Polidora de Banda
• Polidora Trencat-orbital1
• Polidora Trencat-orbital2
• Trepant de bateries
• Màquina de taladrar de bateries 2
• Trepant Angular 1
• Trepant angular 2
• Màquina Blister
•

12.2 Eines i utillatge:
• Coladors.
• Trepant.
• Polidores.
• Eines de mà (martells, etc.)
• Material divers per confeccionar utillatge: fusta, ferro, ferreteria,
pantalles, ...
• Pel·lícules per a termogravar: textures, mides i colors diferents.
• Emulsions aquoses i viníliques.
• Tints aquosos i vinílics.
• Diversos gravats de diferents mides i dibuixos gravats, pel·lícules.
• Pantalles serigrafia, tintes i sistema de subjecció

12.3 Material de consum:
• Material per treballar: diferents tipus de fusta; massissa, amb
llistons, taulers contraxapats i reaplacats.
• Llimes, espumes, flocats
• Frontisses, tancaments, claus i cargols,
• Cues, paper, cartolina, roba, plàstic, metacrilat, propilè, ...
• Llapis, gomes, etiquetes, productes per manipular, caixes de cartró i
embalatges ....
• Laques i vernissos,
• Dissolvents i diluents.
• Màscares, guants, micos, proteccions auditives, etc.

12.4 Material didàctic:
• Es proporcionarà a cada alumne els mitjans didàctics i el material
necessari per al desenvolupament del curs.
• El material lliurat estarà adaptat a les característiques i les
necessitats dels alumnes i de l'acció formativa
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12.5 Elements de protecció
En el desenvolupament de les pràctiques s'utilitzaran els mitjans
necessaris de seguretat i higiene a la feina i s'observaran les normes
legals sobre això. Els elements de protecció bàsics en aquest curs són
ulleres de protecció, màscares, guants i proteccions auditives.

13. INCLUSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES

Màquines amb suport informàtic

DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL I

FUSTERIA

15. OBJECTIU DEL MÒDUL I

Convertir el material de fusta en algun tipus de caixa.

16. DURADA DEL MÒDUL I

200 hores de formació incloent continguts pràctics, teòrics i actitudinals.

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL I

A) Continguts pràctics
Continguts previs inicials:
• Utilització del martell: forma correcta d’agafar-lo i utilitzar-lo.
Ensenyar a clavar, donar cops, aplacar, aplacar, etc.
• Utilització d'estenalles i alicates: forma correcta d’agafar-lo i
utilitzar-lo. Ensenyar a treure, a tallar, a doblar, etc.
• Utilització del tornavís.
• Maneig de la serra i del xerrac.
• Saber introduir cargols: selecció del tornavís segons el tipus de
cargol, selecció de la mesura en funció del tipus d'unió.
• Saber usar totes i cadascuna de les màquines necessàries per a aquest
mòdul.
Continguts del procés fabricació:
• Trossejar els taulons de fusta en brut
• Serrar els taulons a la secció adequada a l'estoig que es fabrica
• Raspallar, planejar i emmotllar les 4 cares dels llistons resultants
• Serrar a làmines de la mesura del gruix dels laterals de l'estoig
• Agrupar amb la fleixadora
• Trossejar els llistons a mida dels laterals
• Espigar els laterals a acoblar
• Encolar les espigues
• Muntar el bastidor manualment
• Premsar el bastidor amb la premsa horitzontal
• Calibrar el bastidor a mida exacta
• Escairar taulers a mida de les tapes
• Encolar el bastidor per col·locar les tapes
• Posicionar les tapes al bastidor encolat
• Premsar les tapes amb la premsa vertical
• Retallar els sobrants de les tapes
• Polir els laterals
• Matar els cants o arestes
• Emmotllar ràdios a la tapa de l'estoig



 10

• Polir amb vibradora les motllures
• Obrir l'estoig, després del tenyit i l'envernissat exterior
• Fixar les frontisses
• Fixar els tancaments
• Foradar els forats de la nansa
• Instal·lar la nansa mitjançant tirafons

B) Continguts teòrics
• Coneixement de la fusta massissa: les seves característiques,
classes, procedència i diferents usos.
• Conglomerats de fusta: coneixement dels diferents tipus, les seves
mesures i gruixos en els mercats.
• Plastificats i reaplacats: coneixement, utilització i mesures.
• Estratificats i laminats: coneixement, utilització i mesures.
• Cua classificació: cua d'adherència, cues naturals, cues sintètiques,
cues d'impacte, cues en fred i en calent, termofusió. Diferents utilitats i
temps d'assecat.
• Coneixement del banc o taula de treball del fuster, cargol
d'amarratge, el suport tallador, serra a graus.
• Eines per serrar: coneixement de la serra ordinària, la serra fina,
la serra de vogir i els xerracs, aquests: ordinari, de costella, de punta,
per a xapes, el trossejador, altres, ...
• Eina amb full de tija lliure: coneixement i característiques. El
badaine de cants bisellats, el badaine pla, i la secció rectangular:
puntacorrent, badaine i gúbies.
• Eines per mesurar, assenyalar, traçar i comprovar. Coneixement i
utilització de: metro, llapis, esquadra, falsa esquadra, compàs, rosassa,
peu de rei, ...
• Eines per colar. Coneixement i utilització: cargol, premsa en forma
g, premsa de bastidors, premsa d'anglès, premsa per a quadres, sergents
per colar cants, anells de pressió.
• Clavats de puntes: tipus i mesures, selecció del martell proporcional
al gruix.
• Coneixement de la maquinària necessària per cobrir els objectius
d'aquest mòdul: bermaq, calibradora, cargolador de bateria, cargolador
pneumàtic, encoladora pafra, encoladora de corrons, acobladora cèrcols
1412, acobladora grapadora 45º, escairadora, escairadora petita universal,
fleixadora Akedond, fresadora CNC, grapadora fons 1046, serradora al biaix
de cartabó, màquina de tancament manual, màquina de tancament rotllo,
màquines de frontisses, perfilador doble, pistola-pins agulles-brads,
polidora tova, polidora bicelar 45º, polidora bombo, polidora corrons,
polidora V. Oscil·lant, premsa palanca, premsa pneumàtica coll, premsa tacs
petita, premsa vertical, premsa vertical tacs, talladora, radial foldint,
ranures bedano, aplanadora, serra alterna múltiple, serra cinta,
trossejadora, tupi espiga simple i doble, tupi de motllures

C) Continguts actitudinals
Responsabilitat a la feina, capacitat de realitzar tasques repetitives,
atenció, responsabilitat, qualitat, seguretat i higiene, autonomia personal
i social, interès i desenvolupament d'hàbits laborals com: puntualitat,
assistència, constància en el lloc de treball, ordre i neteja de l'espai i
qualitat a la feina. Posant èmfasi amb el maneig de les màquines que
intervenen en l'aprenentatge d'aquest mòdul
Coneixements relacionats amb la professió:
• Comunicació: saber expressar i escriure els seus coneixements,
experiències i habilitats laborals mitjançant la seva llengua habitual.
• Control de qualitat: factors que influeixen en la qualitat dels
materials, dels productes i del propi procés de producció. Els costos de no
qualitat. La norma de qualitat.
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• Aplicació de normes de seguretat i salut laboral: tipus de riscos
inherents als treballs realitzats. Mètodes de protecció i prevenció. La
gestió de la prevenció de riscos laborals en l'empresa.
• Mediambiental: distingir diferents conceptes i termes que
habitualment s'utilitzen referits al medi ambient. Comprendre les relacions
que existeixen entre el medi ambient i el desenvolupament econòmic i
social. Breu coneixement de les causes ambientals que afecten al nostre
planeta.

PROCEDIMENTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL MÒDUL I

L'avaluació es realitza de manera inicial i contínua per detectar la
necessitat d'adaptació dels continguts pràctics teòrics i actitudinals,
analitzar les necessitats sorgides durant el procés, avaluar l'evolució del
curs i realitzar els canvis i incloure les variables necessàries.

Al seu torn, l'avaluació final permet valorar, una vegada finalitzat el
curs, el grau de consecució dels objectius plantejats i el nivell de
satisfacció dels alumnes.

D'altra banda, les dades obtingudes de l'avaluació total del curs aportaran
informació molt rellevant per a altres cursos de futur.

L'avaluació es durà a terme al llarg del tot el procés formatiu, a través
dels registres, i de les reunions de treball, de l'equip docent i del
personal tècnic especialista, contemplant-se les següents modalitats:

1. Avaluació inicial: que servirà per recollir informació sobre les
necessitats, característiques personals dels alumnes, els seus interessos i
motivacions i adaptar els continguts actitudinals a cadascun dels alumnes
i ampliant si és possible el número, el nivell d'intervenció i
l'especialitat dels professors de suport.
2. Avaluació contínua: que servirà per recollir informació sobre
l'evolució del curs, així com per poder proporcionar una atenció
individualitzada o col·lectiva, en funció de les necessitats detectades.
3. Avaluació final: que determinarà si s'han aconseguit els objectius
plantejats del curs, i quins són els aspectes del mateix, que s'ha de tenir
en compte per millorar-los en cursos posteriors.
En definitiva, l'avaluació que es realitzarà podem definir-la amb la
següent classificació:
- Contínua atès que es realitza durant tot el curs.
- Tant qualitativa com quantitativa basada en criteris de quantitat i
qualitat.
- Orientadora i formativa atès que serveix de revisió i millora d'allò
establert.
- Sistemàtica i integradora atès que es realitza amb un ordre lògic i
atenent a totes les variables.

DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL II

ENVERNISSATS I LACATS

15. OBJECTIU DEL MÒDUL II

Lacar les caixes del color desitjat.
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16. DURADA DEL MÒDUL II

100 hores lectives

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL II

A) Continguts pràctics
Continguts previs inicials:
• Saber aplicar tots i cadascun dels materials necessaris per al lacat.
• Saber utilitzar les màquines i les eines necessàries per a aquest
mòdul.
• Aplicar amb exemples els criteris de classificació.
Continguts del procés de fabricació:
• Preparar pintures i màquines
• Tenyir l'exterior de l'estoig
• Ubicar en els carros d'assecat
• Aplicar fons de vernís a les 6 cares
• Ubicar en els carros d'assecat
• Polir amb vibradora pneumàtica
• Aplicar acabat de vernís a les 6 cares
• Ubicar en els carros d'assecat
• Tenyir l'interior de l'estoig, després d'obrir-lo
• Ubicar en els carros d'assecat
• Buidar els carros

B) Continguts teòrics
• Coneixement dels materials que s'utilitzen per envernissar.
• Coneixement dels materials sobre els quals s'aplica el vernís o la
laca.
• Coneixement de les següents eines: recipients, guants, màscara,
cascos, claus fixos, tornavís, clau anglesa, paper de paper de vidre, taula
d'aspiració, safates de graella.
• Saber diferenciar entre: obrir/ tancar, netejar/ embrutar, omplir
/buidar, mullar/ escórrer, posar/ treure, prémer/ afluixar, tapar/
destapar, muntar/ desmuntar.
• Saber com es munten i es desmunten màquines.
• Saber diferenciar entre qualitat i quantitat.
• Saber diferenciar entre control de qualitat i de quantitat.
• Saber diferenciar el material defectuós del que no ho és.
• Seguir criteris establerts: classificar, seleccionar i agrupar.
• Coneixement de les màquines: la pistola aerogràfica, aranya i aranya
K-60, cubeta de pressió, el compressor, el trepant i els seus estris, la
cortina d'aigua, la cabina pressuritzada

C) Continguts actitudinals
Responsabilitat a la feina, capacitat de realitzar tasques repetitives,
atenció, responsabilitat, qualitat, seguretat i higiene, autonomia personal
i social, interès i desenvolupament d'hàbits laborals com: puntualitat,
assistència, constància en el lloc de treball, ordre i neteja de l'espai i
qualitat a la feina. Posant èmfasi amb el maneig de les màquines que
intervenen en l'aprenentatge d'aquest mòdul i l'ús preventiu els casquets
per a l’oïda.

Coneixements relacionats amb la professionalitat:
1. Comunicació: saber expressar i escriure els seus coneixements,
experiències i habilitats laborals mitjançant la seva llengua habitual.
2. Control de qualitat: factors que influeixen en la qualitat dels
materials, dels productes i del propi procés de producció. Els costos de no
qualitat. La norma de qualitat.
3. Aplicació de normes de seguretat i salut laboral: tipus de riscos
inherents als treballs realitzats. Mètodes de protecció i prevenció. La
gestió de la prevenció de riscos laborals en l'empresa.
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4. Mediambiental: distingir diferents conceptes i termes que
habitualment s'utilitzen referits al medi ambient. Comprendre les relacions
que existeixen entre el medi ambient i el desenvolupament econòmic i
social. Breu coneixement de les causes ambientals que afecten al nostre
planeta.

Procediments i criteris d'avaluació del MÒDUL II:
L'avaluació es realitzés de manera inicial i contínua per detectar la
necessitat d'adaptació dels continguts pràctics teòrics i actitudinals,
analitzar les necessitats sorgides durant el procés, avaluar l'evolució del
curs i realitzar els canvis i incloure les variables necessàries.
Al seu torn, l'avaluació final permet valorar, una vegada finalitzat el
curs, el grau de consecució dels objectius plantejats i el nivell de
satisfacció dels alumnes.
D'altra banda, les dades obtingudes de l'avaluació total del curs aportaran
informació molt rellevant per a altres cursos de futur.
L'avaluació es durà a terme al llarg del tot el procés formatiu, a través
dels registres, i de les reunions de treball, de l'equip docent i del
personal tècnic especialista, contemplant-se les següents modalitats:

4. Avaluació inicial: que servirà per recollir informació sobre les
necessitats, característiques personals dels alumnes, els seus interessos i
motivacions i adaptar els continguts actitudinals a cadascun dels alumnes
i ampliant si és possible el número, el nivell d'intervenció i
l'especialitat dels professors de suport.

5. Avaluació contínua: que servirà per recollir informació sobre
l'evolució del curs, així com per poder proporcionar una atenció
individualitzada o col·lectiva, en funció de les necessitats detectades.

6. Avaluació final: que determinarà si s'han aconseguit els objectius
plantejats del curs, i quins són els aspectes del mateix, que s'ha de tenir
en compte per millorar-los en cursos posteriors.

En definitiva l'avaluació que es realitzarà podem definir-la amb la següent
classificació:
- Contínua atès que es realitza durant tot el curs.
- Tant qualitativa com quantitativa basada en criteris de quantitat i
qualitat.
- Orientadora i formativa ja que serveix de revisió i millora d'allò
establert.
- Sistemàtica i integradora atès que es realitza amb un ordre lògic i
atenent a totes les variables.

DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL III

TÈCNIQUES D'IMPRESSIÓ

15. OBJECTIU DEL MÒDUL III

Gravar dibuixos o textos a la fusta.

16. DURADA DEL MÒDUL III

100 hores lectives
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17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL III

A) Pràctiques
Continguts previs inicials:
• Realitzar pràctiques d'estampació: Diferenciar colors, classificar i
seleccionar amplades, textura i brillantor, distingir les utilitats, posar
la peça en el porta-rotllo i graduar-la correctament, identificar i
diferenciar dissolvents i diluents, identificar tintes aquoses i
viníliques, reconèixer les dues cares del gravat, reconèixer un gravat
defectuós, tallar la mesura necessària de la cinta adhesiva i col·locar-la
a la cara llisa del gravat, com s'aplica l'emulsió a les pantalles i en el
seu revelat, col·locació de les pantalles en la màquina, coneixement bàsic
dels colors i com es formen les diferents tonalitats, conèixer el catàleg
universal de la carta de colors, impressió final i valoració dels
resultats, respectar el material que s'imprimeix i manipular-lo
correctament.
• Saber utilitzar les eines.
• Saber usar les màquines per a un millor aprofitament de les mateixes.
Continguts del procés fabricació:
SERIGRAFIA
• Preparar pantalles (una per cada color a estampar)
• Situar pantalla utilitzant el fotolit
• Serigrafiar l'estoig (tantes passats com colors a estampar)
• Passar pel túnel d'assecat.
TERMOS IMPRESSIÓ
• Preparar gravat
• Ajustar la temperatura adequada.
• Instal·lar la pel·lícula del color adequat.
• Termos imprimir
• Netejar les restes de pel·lícula
B) Continguts teòrics
• Identificar i diferenciar materials.
• Coneixement de les característiques més essencials.
• Coneixement de la modalitat i formes en les quals es pot presentar un
mateix material.
• Conèixer la pel·lícula de l'estampació.
• Conèixer les eines clau d'aquest procés de fabricació: Claus fixes,
claus allen, tornavís, tisores, cúter, rasqueta, impressió.
• Conèixer les màquines i el seu funcionament: termogravadora
pneumàtica, pantalla serigràfica i forn serigràfic.

C) Continguts actitudinals
Responsabilitat a la feina, capacitat de realitzar tasques repetitives,
atenció, responsabilitat, qualitat, seguretat i higiene, autonomia personal
i social, interès i desenvolupament d'hàbits laborals com: puntualitat,
assistència, constància en el lloc de treball, ordre i neteja de l'espai i
qualitat a la feina. Posant èmfasi en la màscara per a la inhalació de
productes tòxics com a mesura de prevenció de riscos laborals.
Continguts relacionats amb la professionalitat:
1. Comunicació: saber expressar i escriure els seus coneixements,
experiències i habilitats laborals mitjançant la seva llengua habitual.
2. Control de qualitat: factors que influeixen en la qualitat dels
materials, dels productes i del propi procés de producció. Els costos de no
qualitat. La norma de qualitat.
3. Aplicació de normes de seguretat i salut laboral: tipus de riscos
inherents als treballs realitzats. Mètodes de protecció i prevenció. La
gestió de la prevenció de riscos laborals en l'empresa.
4. Mediambiental: distingir diferents conceptes i termes que
habitualment s'utilitzen referits al medi ambient. Comprendre les relacions
que existeixen entre el medi ambient i el desenvolupament econòmic i
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social. Breu coneixement de les causes ambientals que afecten al nostre
planeta.
Procediments i criteris d'avaluació del MÒDUL III:
L'avaluació es realitza de manera inicial i contínua per detectar la
necessitat d'adaptació dels continguts pràctics teòrics i actitudinals,
analitzar les necessitats sorgides durant el procés, avaluar l'evolució del
curs i realitzar els canvis i incloure les variables necessàries.
Al seu torn, l'avaluació final permet valorar, una vegada finalitzat el
curs, el grau de consecució dels objectius plantejats i el nivell de
satisfacció dels alumnes.
D'altra banda, les dades obtingudes de l'avaluació total del curs aportaran
informació molt rellevant per a altres cursos de futur.
L'avaluació es durà a terme al llarg del tot el procés formatiu, a través
dels registres, i de les reunions de treball, de l'equip docent i del
personal tècnic especialista, contemplant-se les següents modalitats:

7. Avaluació inicial: que servirà per recollir informació sobre les
necessitats, característiques personals dels alumnes, els seus interessos i
motivacions i adaptar els continguts actitudinals a cadascun dels alumnes
i ampliant si és possible el número, el nivell d'intervenció i
l'especialitat dels professors de suport.

8. Avaluació contínua: que servirà per recollir informació sobre
l'evolució del curs, així com per poder proporcionar una atenció
individualitzada o col·lectiva, en funció de les necessitats detectades.

9. Avaluació final: que determinarà si s'han aconseguit els objectius
plantejats del curs, i quins són els aspectes del mateix, que s'han de
tenir en compte per millorar-los en cursos posteriors.

En definitiva, l'avaluació que es realitzarà podem definir-la amb la
següent classificació:
- Contínua atès que es realitza durant tot el curs.
- Tant qualitativa com quantitativa basada en criteris de quantitat i
qualitat.
- Orientadora i formativa ja que serveix de revisió i millora d'allò
establert.
- Sistemàtica i integradora ja que es realitza amb un ordre lògic i
atenent a totes les variables.

DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL IV

MANIPULACIÓ,CONDICIONAMENT DE PRODUCTES I CRITERIS DE QUALITAT

15. OBJECTIU DEL MÒDUL IV

Manipulació i acabats dels productes de fusta, condicionament del
contingut, manipulats diversos com envasaments, etiquetatges, muntatges,
etc, que en règim de subcontractació el client requereixi, aplicant sempre
criteris de qualitat.
Realitzar a la perfecció el producte desitjat apte per a la venda.

16. DURADA DEL MÒDUL IV

200 hores lectives.
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17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL IV

A) Continguts pràctics
* Continguts previs inicials.
Tasques i operacions d'agafar objectes:
• Amb les dues mans objectes gruixuts.
• Amb la posició palma mà objectes mitjans.
• Amb la posició pinça objectes mitjans.
• Amb la posició pinça objectes petits.
Tasques de tallar o separar amb els dits:
• Trossos petits i fer boles.
• Trossos grans i fer boles.
• Tires llargues.
• Per una línia.
Continguts del procés de manipulació:
• Netejar l'estoig, aspirant tot l'encenall que pugui quedar a
l'interior.
• Encunyar l'espuma interior
• Preparació de línia de manipulat, subministrant tots els materials a
ubicar.
• Col·locar la base d'espuma encunyada
• Muntar els elements interiors, segons instruccions del client
• Introduir aquests elements en els encunys de l'espuma.
• Tancar l'estoig
• Preparar forn i pel·lícula retràctil
• Retractilar l'estoig
• Muntar caixa de cartró
• Envasar els estoigs en caixa de cartró.
• Precintar caixa de cartró
• Paletitzar
• Enfardellar el palet
• Ubicar, mitjançant el toro, el palet en el magatzem o al moll,
preparat per a la càrrega a camió.

B) Continguts teòrics
• Coneixements sobre criteris de qualitat.
• Discriminar formes.
• Discriminar mesures.
• Discriminar per textures.
• Discriminar per colors.
• Discriminar per quantitats.
• Agrupar formes.
• Diferenciar gran, petit i igual.
• Introducció concepte treball en cadena.
• Conceptes d'unitats de mesura per discriminar unitats d'envasament.
• Conceptes bàsics de numeració.
• Conceptes bàsics de geometria.

C) Continguts actitudinals
Responsabilitat a la feina, capacitat de realitzar tasques repetitives,
atenció, responsabilitat, qualitat, seguretat i higiene, autonomia personal
i social, interès i desenvolupament d'hàbits laborals com: puntualitat,
assistència, constància en el lloc de treball, ordre i neteja de l'espai i
qualitat a la feina, posant èmfasi en l'ús del material personal per al
maneig dels productes: gorra, guants, així com en les màquines que s’han d’
usar en aquest mòdul.
Continguts relacionats amb la professionalitat:
• 1. Comunicació: saber expressar i escriure els seus coneixements,
experiències i habilitats laborals mitjançant la seva llengua habitual.
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• 2. Control de qualitat: factors que influeixen en la qualitat dels
materials, dels productes i del propi procés de producció. Els costos de no
qualitat. La norma de qualitat.
• 3. Aplicació de normes de seguretat i salut laboral: tipus de
riscos inherents als treballs realitzats. Mètodes de protecció i prevenció.
La gestió de la prevenció de riscos laborals en l'empresa.
• 4. Mediambiental: distingir diferents conceptes i termes que
habitualment s'utilitzen referits al medi ambient. Comprendre les relacions
que existeixen entre el medi ambient i el desenvolupament econòmic i
social. Breu coneixement de les causes ambientals que afecten al nostre
planeta.

Procediments i criteris d'avaluació del MÒDUL IV:

L'avaluació es realitzés de manera inicial i contínua per detectar la
necessitat d'adaptació dels continguts pràctics teòrics i actitudinals,
analitzar les necessitats sorgides durant el procés, avaluar l'evolució del
curs i realitzar els canvis i incloure les variables necessàries.

Al seu torn, l'avaluació final permet valorar, una vegada finalitzat el
curs, el grau de consecució dels objectius plantejats i el nivell de
satisfacció dels alumnes.

D'altra banda, les dades obtingudes de l'avaluació total del curs aportaran
informació molt rellevant per a altres cursos de futur.
L'avaluació es durà a terme al llarg del tot el procés formatiu, a través
dels registres, i de les reunions de treball, de l'equip docent i del
personal tècnic especialista, contemplant-se les següents modalitats:

10. Avaluació inicial: que servirà per recollir informació sobre les
necessitats, característiques personals dels alumnes, els seus interessos i
motivacions i adaptar els continguts actitudinals a cadascun dels alumnes
i ampliant si és possible el número, el nivell d'intervenció i
l'especialitat dels professors de suport.

11. Avaluació contínua: que servirà per recollir informació sobre
l'evolució del curs, així com per poder proporcionar una atenció
individualitzada o col·lectiva, en funció de les necessitats detectades.

12. Avaluació final: que determinarà si s'han aconseguit els objectius
plantejats del curs, i quins són els aspectes del mateix, que s'han de
tenir en compte per millorar-los en cursos posteriors.
En definitiva, l'avaluació que es realitzarà podem definir-la amb la
següent classificació:
- Contínua doncs es realitza durant tot el curs.
- Tant qualitativa com quantitativa basada en criteris de quantitat i
qualitat.
- Orientadora i formativa doncs serveix de revisió i millora d'allò
establert.
- Sistemàtica i integradora doncs es realitza amb un ordre lògic i
atenent a totes les variables.
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VALORACIÓ ESTIMADA DEL COST DE FORMACIÓ (Per a 12 alumnes) 

 
A. COST DE PROFESSORAT …………………………………26.280 € euros 
B. VALORACIÓ D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT  
Sobre la base de: 

X    Programa de curs 

 Reial decret del Certificat de professionalitat 

 

CURS: Peó especialista en embalatge de la fusta  CODI: MDFS14DCP 
 
1. INSTAL·LACIONS (Calcular el valor d'adquisició) 

ELEMENTS SUPERFÍCIE (M2) VALOR ADQUISICIÓ 
(euros) 

AULA CLASSES TEÒRIQUES (15 
alumnes) 24 m2 1836,24 € 

INSTAL·LACIONS PER A 
PRÀCTIQUES 700 m2 53557 € 

ALTRES INSTAL·LACIONS, 
MAGATZEM, ETC. 300 m2 22953 € 

 
2. EQUIP I MAQUINÀRIA 

ELEMENTS D'ALT COST (Adquisició).COST 
GLOBAL 555089,80€

 
3. EINES I UTILLATGE 

COST GLOBAL ESTIMAT / CURS 5326,62 €

 
4. MATERIAL DE CONSUM 

COST GLOBAL ESTIMAT / CURS 3695,88 €

 
5. MITJANS DIDÀCTICS 

COST GLOBAL ESTIMAT DELS MITJANS 
DIDÀCTICS PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL CURS /CURS 

475,85 €

 

6. ENERGIA ELÈCTRICA, COMBUSTIBLES ETC., CONSUMITS DURANT EL 
DESENVOLUPAMENT DEL CURS 
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COST GLOBAL ESTIMAT / CURS 3541,53 €

 
7. DESPESES DE MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CURS 

COST GLOBAL ESTIMAT / CURS  2195 €
 

8. DESPESES D'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS DELS ALUMNES 

COST INDIVIDUAL ALUMNE / HORA 0,07 €

 
9. DESPESES GENERALS (DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ) 

COST GLOBAL ESTIMAT / CURS 6025,60 €

 
2. EQUIP I MAQUINÀRIA 
 2.1 ELEMENTS D'ALT COST (ADQUISICIÓ) 

DENOMINACIÓ 
VALOR 

D'ADQUISICIÓ 
(Euros) 

NÚM. 
ELEMENTS  

COST 
TOTAL 
(Euros) 

Motlludadora 

Serra alternativa múltiple 

Perfiladora doble Bermaq 

Fresadora CNC Venus 

Fresadora CNC Reichenbacher 

Escairadora 

Trossejadora 

Màquina polidora 

Calibradora 

Forn serigrafia mod. 150 

Forn serigrafia mod. SL-100 

Trepant múltiple 

Tupi doble 

Premsa horitzontal 

Premsadora tancaments i frontisses 

Precintadora 

Enfardelladora 

Cintes transportadores 

Termosegelladora 

 

31068,06 €

50858,97 €

53080,96 €

171000 €

110798,22 €

7680,93 €

13560,25 €

1914,61 €

27346,05 €

18760,35 €

8948,02 €

2538,55 €

7512,65 €

1712,88 €

13084,17 €

2033,22 €

4357,34 €

4936,47 €

3486,77 €

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

31068,06 €

50858,97 €

53080.96 €

171000 €

110798,22 €

7680,93 €

27120,50 €

3829,22 €

27346,05 €

18760,35 €

8948,02 €

2538,55 €

7512,65 €

1712,88 €

13084,17 €

2033,22 €

4357,34 €

9872,94 €

3486,77 €

COST GLOBAL 555089,80 € 
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2.2 ELEMENTS D'ALT COST SUSCEPTIBLES DE SER LLOGATS 

 

DENOMINACIÓ 
IMPORT / HORA 

UTILITZACIÓ 
(Euros) 

NÚM. 
D'HORES 

UTILITZACI
Ó/CURS  

IMPORT 
TOTAL 
(Euros) 

    

COST GLOBAL     € 

 

 

 2.3 EINES I UTILLATGE 

 

DENOMINACIÓ QUANTITAT COST 
UNITARI 

COST 
TOTAL 
(Euros) 

Bàscula Gram SX 

Soldadora recta  

Cargolador bateries  

Cargolador pneumàtic 

Encoladora 

Guillotina bobines 

Pistola pins-agulles 

Pistola pins-brads 

Premsa manual 

Premsa pneumàtica 

Premsa tacs 

Trepant manual 

Vibradores elèctriques 

 

192,32 €

300,00 €

180,00 €

150,00 €

270,45 €

450,76 €

210,35 €

468,79 €

270,46 €

540,91 €

450,76 €

280,00 €

540,91 €

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

192,32 €

600,00 €

360,00 €

150,00 €

270,45 €

450,76 €

210,35 €

468,79 €

270,46 €

1081,82 €

450,76 €

280,00 €

540,91 €

COST GLOBAL 5326,62 €
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 2. 4 MATERIAL DE CONSUM 

 

DENOMINACIÓ QUANTITAT COST 
UNITARI 

COST 
TOTAL 
(Euros) 

Fusta Acajou de 75 mm. 

Tauler Okume 2 cares de 244x122 

Fepyr pintura diversos colors 

Tancaments en rotllos 

Frontisses 

Nanses en blanc 

Pel·lícula serigrafia Colorit  

Tint serigrafia 

Dissolvent neteja 

 

5 m3

89,30 m2

20 l.

1 rotllo

400 ud.

100 ud.

2 rotllos

1 ud.

25 l.

448 € 

3,03 € 

32,50 € 

95,00 €  

0,6562 € 

0,2211 € 

75 € 

52,20 € 

3,39 € 

2240 €

270,58 €

650,00 €

95,00 €

131,24 €

22,11 €

150,00 €

52,20 €

84,75 €

COST GLOBAL 3695,88 €

�  




