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Certificat de professionalitat 
Codi especialitat:  FMEE0108 

Nivell: 1        Places: 15       Hores:  480 h 

Objectiu del curs 

Realitzar operacions bàsiques de fabricació i de muntatge, així com alimentar i assistir 
als processos de mecanització, muntatge i fosa automatitzats, seguint els criteris de 
qualitat, seguretat i de respecte al medi ambient marcats per normativa. 

Contingut formatiu del curs Hores 

MF0087_1 Operacions 
de fabricació 

UF0441: Màquines, eines i materials de processos bàsics de fabricació (80 h) 

220 UF0442: Operacions bàsiques i processos automàtics de fabricació mecànica (90 h) 

UF0443: Control i verificació de productes fabricats (50 h) 

MF0088_1  Operacions 
de muntatge 

UF0444: Preparació de materials i maquinària segons documentació tècnica (60 h) 

180 UF0445: Muntatge de conjunts i estructures fixes o desmuntables (90 h) 

UF0446: Operacions de verificació i control de productes mecànics (30 h) 

MP0182 Mòdul de pràctiques professionals no laborals 40 

FCOS02 Prevenció de Riscos Laborals 30 

FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere 10 

480 

Ocupacions / llocs de treball relacionats 

- Manobre/a a les indústries manufactureres 
- Ajudants/es de la indústria metal·lúrgica i fabricació de productes metàl·lics 
- Muntador/a en línies d’assemblatge d’automoció 
- Auxiliars de processos automatitzats 

Requisits d’accés 

Persones inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandants d’ocupació no ocupats/des o, com a millora de 
feina en el cas de treballadors/es en actiu. Es tracta d’un curs amb continguts de CP de nivell 1 i, per tant, no es requereix 
titulació específica per accedir.  
Dotacions 

Aula/Taller Mecànica Convencional: 5 torns paral·lels convencionals, 6 fresadores, 1 rectificadora plana, 3 trepants, 1 serra 
alternativa, 2 esmoladores i 5 bancs.  

Altres formacions relacionades 

- Mecanitzat bàsic per a manteniment industrial 
- Certificat de professionalitat: Mecanitzat per arrencada de ferritja 
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