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IDENTIFICACIÓ DE L'ESPECIALITAT I ELS PARÀMETRES DEL CONTEXT FORMATIU 

Denominació de 
l’especialitat: 

FUSTERIA DE TANCAMENTS D’ALUMINI I PVC 

Família Professional: FABRICACIÓ MECÀNICA 

Àrea Professional: CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES 

Codi : 
 

FMEC01 

Nivell de qualificació 
professional: 
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Objectiu general 

Construir e instal·lar tancaments ( portes, finestres i mampares ) de alumini i PVC en edificis ( 

habitatges, locals comercials i naus industrials), a partir de plànols i nidaments en obra, respectant 

normativa de seguretat i de qualitat vigents . 

Relació de mòduls de formació 

Mòdul 1 Interpretació de plànols i normativa de fusteria de alumini i PVC 

 
50 hores 

Mòdul 2 Prevenció de riscos laborals a la fusteria de alumini i PVC 30 hores 

Mòdul 3 Muntatge i instal·lació de finestres metàl·liques 90 hores 

Mòdul 4 Muntatge i instal·lació de portes metàl·liques 70 hores 

Mòdul 5 Muntatge i instal·lació de finestres de PVC 110 hores 

Mòdul 6 Muntatge i instal·lació de portes de PVC 50 hores 

Modalitats d'impartició 

Presencial 

Durada de la formació 

Durada total a qualsevol modalitat d'impartició: 400 hores 

  
 

Requisits d’accés de l’alumnat  

 

Acreditacions/ 
titulacions 

 

Complir com a mínim algun dels requisits següents: 

- Certificat de professionalitat de nivell 1. 

- Títol Formació Professional Bàsica o inicial (FP Bàsica) 

- Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o 
equivalent. 

- Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent. 

- Certificat de professionalitat de nivell 2 

- Haver superat la prova d’accés Cicles Formatius de Grau Mitjà. 

- Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat 
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Experiència 
professional 

No es requereix . 

Altres Quan l’aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim requerit, haurà de 
demostrar, mitjançant una prova d’accés, les competències suficients per 
participar en el curs amb aprofitament. 

 
 
 

Prescripcions de formadors i tutors 

Acreditació 
requerida 

Complir com a mínim algun dels requisits següents: 

 

- Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Títol de Grau 
corresponent o altres títols equivalents. 
- Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o el 
Títol de Grau corresponent o altres títols equivalents. 
- Tècnic superior de la família professional de fabricació mecànica 
- Certificats de professionalitat de nivell 3 de la família 
professional de Fabricació mecànica 

 

Experiència 
professional mínima 
requerida 

 
Experiència professional a l' àmbit objecte d'aquest programa, 
d'un mínim d'1 any . 
 
En cas de no disposar de l' acreditació requerida, serà necessari acreditar 
experiència professional mínima de 3 anys a l' àmbit objecte d’aquest 
programa. 
 

Competència docent Serà necessari tenir formació metodològica o experiència docent . 

 

 
 
 

 

Justificació de les prescripcions de formadors i tutors 

El formador/a haurà d’acreditar davant del centre o entitat contractant, mitjançant documentació 
original, la titulació, l’experiència professional i la competència docent mínima exigida, abans de la 
seva contractació. 

Requisits mínims d'espais, instal·lacions i equipaments 

Espais formatius 
Superfície m 2 

per a 15 
participants 

Increment 
Superfície/ participant 

(Màxim 30 participants) 

Aula de Gestió  45 m 2 
(2,5 m 2 per cada alumne de 

més) 

Taller classe pràctica 150 m 2 
(2,5 m 2 per cada alumne 

de més) 

Vestuari 10 m 2 

(1 m 2 per cada alumne de 

més) 

 

Magatzem 25 m 2  

(1 m 2 per cada alumne de 

més) 
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Espai Formatiu Equipament 

Aula de gestió 

 

 

 

 

 

 

 
-  Taules i cadires per a l'alumnat 
-  Material d'aula 
-  Projector i pantalla de projecció 
-  Pissarra 
-  PC instal·lat en xarxa amb possibilitat d'impressió de 
documents, canó amb projecció i Internet pel formador 
-  PC instal·lats en xarxa i Internet amb possibilitat d'impressió 
-  Programari específic per a l’aprenentatge de cada acció 
formativa 

Taller classe pràctica 
 
- Bancs de muntatge mecànic 
- Compressor i terminals d'aire comprimit 
- Copiadora d'alumini 
- Premsa manual 
- Copiadora cremonera per a alumini 
- Retestadora d'alumini i PVC 
- Tronçadora de filets 
- Soldadora de capçal per a PVC 
- Fresadora de testa 
- Fresadora de desballestament 
- Esmoladores 
- Serres de disc per a alumini 
- Trepants de peu 
- Eines i utillatge mecànic 
- Instruments de mesura i comprovació 
- Serra de calar 
- Aspirador industrial 
 
-  Material fungible de mida petita (silicones, cargols, dissolvents i 

netejadors, accessoris, pots escuma, …) 
 
- Equips de protecció individual (Ulleres de protecció, guants de 
goma per a tall, botes) 
 
 

Vestuari 
 
- Bancs vestuari i taquilles 

Magatzem 
 
-Prestatgeries, armaris metàl·lics, banc de treball 
-Material fungible de grans dimensions (perfilaries de PVC i alumini, 
caixes amb gomes, accessoris, vidres) 
- Bastida i escala 
 

 

La superfície dels espais i instal·lacions estaran en funció de la tipologia i del nombre de participants. 

Tindran com a mínim els metres quadrats que s'indiquen per a 15 participants i l'equipament suficient 

per a aquests. 
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En cas que augmenti el nombre de participants, fins a un màxim de 30, la superfície de les aules 

s'incrementarà proporcionalment (segons s'indica a la taula quant a m 2 / participant) i l' equipament 

estarà en consonància amb aquest augment . Els altres espais formatius i instal·lacions tindran la 

superfície i els equipaments necessaris que ofereixin cobertura suficient per impartir la formació amb 

qualitat. 

No cal interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de diferenciar 

necessàriament mitjançant tancaments. 

Les instal·lacions i els equipaments hauran de complir amb la normativa industrial i higienicosanitària 

corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat i seguretat dels participants. 

En cas que la formació s'adreci a persones amb discapacitat es realitzaran les adaptacions i els 

ajustos raonables per assegurar-ne la participació en condicions d'igualtat 

 

Aula virtual 

 

• Característiques 

- La impartició de la formació mitjançant aula virtual s'ha d'estructurar i organitzar de manera 
que es garanteixi en tot moment que hi hagi connectivitat sincronitzada entre les persones 
formadores i l'alumnat participant així com bidireccionalitat a les comunicacions. 

- S'haurà de comptar amb un registre de connexions generat per l'aplicació de l'aula virtual en 
què s'identifiqui, per a cada acció formativa desenvolupada a través d'aquest mitjà, les 
persones participants a l'aula, així com les dates i els temps de connexió. 

Ocupacions i llocs de treball relacionats 

 
- 71311049 Fusters, en general 
- 71321013 Fusters d'alumini, metàl·lic i PVC 
- 71321024 Muntadors de fusteria metàl·lica, alumini i PVC 
- 72921016 Instal·ladors d'aïllaments 

Requisits oficials de les entitats o centres de formació 

Estar inscrit al Registre d'entitats de formació (Serveis Públics d'Ocupació) per a l'especialitat 
subjecte del curs. 
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DESENVOLUPAMENT MODULAR 

 
 

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: INTERPRETACIÓ DE PLANS I NORMATIVA DE FUSTERIA DE 
ALUMINI I PVC 

 

OBJECTIU 

Interpretar plànols de fusteria de alumini i PVC e interpretar la normativa de qualitat i  

materials de fabricació, muntatge e instal·lació de portes d'alumini i PVC 

 

DURADA TOTAL:         50 hores 

  

RESULTATS DE L'APRENENTATGE 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 
 

• Interpretació i identificació de plànols i llur normativa. 

  -Taules de línies de dibuix i la seva aplicació 

  -Taules de símbols de superfície i la seva aplicació 

  -Sistemes de acotació 

  -Distàncies i toleràncies 

  -Croquis. Croquis d'especejament 

  -Escales 

  -Seccions 

  -Esquemes de finestres i portes 

              

 

• Aplicació de tècniques de mediació d'obres 

- Interpretació de plànols .  

 

• Aplicació de tècniques d' elaboració de plànols , esquemes i croquis i la seva 

normativa. 

-Peces elementals 

-Finestres amb frontisses 

-Finestres de una i dos fulles mòbils, amb i sense muntant i de finestres fixes i 

mixtes 

-Portes d'una o dos fulles de finestres corredisses 

-Baranes, de tancaments per a galeria 

  -Plànols de conjunt 

 

• Confecció de perfils d'alumini ( classes , estructura, propietats i normativa ). 

  -Tractament i propietats del alumini 

  -Accessoris a la fusteria d'alumini 

  -Normalització de distàncies mínimes entre barres 

  -Especejament i preparació de materials . 

  -Traçat de detalls 

                          -Perfils tubulars i especials (tipus i acoblaments) 

  -Sòcols (tipus i muntatge) 
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  -Mesures i esquadres (comprovació) 

  -Alabeigs, tancaments i elements de gir (verificació i correcció) 

• Confecció de perfils de PVC: classes , estructura i propietats. 

  -Tractament i propietats del PVC 

  - Accessoris a la fusteria de PVC 

  -Normalització de distàncies mínimes entre barres 

  -Especejament i preparació de materials . 

  -Traçat de detalls 

- Perfils tubulars i especials (tipus i acoblaments) 

  -Sòcols (tipus i muntatge) 

  -Mesures i esquadres (comprovació) 

  -Alabeigs, tancaments i elements de gir (verificació i correcció) 
 
 
 

 

 
 

Habilitats de gestió, personals i socials 

- Desenvolupament de la compressió espacial i representació gràfica aplicada al disseny i 
fabricació de finestres i portes de PVC i alumini 

- Desenvolupament de l'agilitat en el mesurament i el càlcul numèric aplicat 

- Conscienciació de la necessitat d’anàlisi i resolució de problemes plantejats 

- Conscienciació i predisposició per a l'organització, la coordinació i la col·laboració en un treball 
d'equip de fabricació i muntatge de portes i finestres de PVC i alumini 

- Conscienciació de la necessitat de precisió en el desenvolupament i la qualitat d'acabat dels 
plànols de fabricació i muntatge de portes i finestres de PVC i alumini 
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MÒDUL DE FORMACIÓ 2: 

 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A LA FUSTERIA DE 
ALUMINI I PVC 

 
 

OBJECTIU 

Preveure els riscos laborals derivats de la construcció e instal·lació de portes i finestres 

d’alumini i PVC; determinar i adoptar accions preventives i correctives elementals per 

minimitzar factors de risc laborals i ambientals. 

 

DURADA TOTAL:         30 hores 

RESULTATS DE L'APRENENTATGE 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 
 

• Adquisició d’hàbits en prevenció de riscos laborals 

- Normativa bàsica de prevenció de riscos laborals en un entorn laboral 

relacionat amb la fusteria d’alumini i PVC. 

- Factors de risc, accidents de treball i malalties professionals. 

- Sistemes i mesures de prevenció a el entorn laboral. Control de la salut 

• Utilització dacions preventives i correctives 

- Procediments d'actuació, plans d'emergència i evacuació davant d'un sinistre 

o accident a l'entorn laboral 

- Primers auxilis. 

- Riscos ambientals i gestió de residus 

- Organismes públics relacionats amb la seguretat a el treball i la salut laboral. 

Procediments i documentació afí 

 
 

Habilitats de gestió, personals i socials 
 

- Conscienciació de la necessitat de previsió, prevenció i seguretat personal i de equip de treball 

- Conscienciació de la necessitat de previsió i prevenció mediambiental 
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MÒDUL DE FORMACIÓ 3: MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE FINESTRES METÀL·LIQUES 

OBJECTIU 

Construir e instal·lar finestres de alumini (practicables, corredisses, abatibles i oscil·lo 

batents normalitzades), amb coneixement adequat de materials, dels processos de 

fabricació i instal·lació i normativa, a condicions de qualitat i seguretat. 

 

DURADA TOTAL:         90 hores 

  

RESULTATS DE L'APRENENTATGE 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 
 

• Instal·lació de perfils normalitzats d'alumini i dels seus accessoris, segons la 

normativa d'aplicació 

- Finestres de gelosia de lamel·les 

- Finestres practicables, oscil·lo batents, de corredisses, abatibles i de tipus castellà 

• Aplicació de tècniques de mesura, especejament i descomptes de perfils 

- Maneig de taules 

- Catàlegs de taller 

• Utilització de màquines i ferramentes del taller d'alumini 

- Extorsionat d'alumini 

- Tractaments superficials de l'alumini (lacat, anoditzat i segellat de perfils, imitació 

fusta) 

- Tall 

- Encunyat 

- Roscat 

- Cargolat 

- Reblat 

- Esmerilat 

- Bisellat 

- Ribetejat 

- Encunyat 

- Ajunquillat 

- Soldadura bàsica per a premarcs 

 

• Aplicació de tècniques de càlcul d' estanquitat 

- Classificació 

- Mètodes d'assaig 

- Normativa vigent 

 

• Aplicació de tècniques de construcció, muntatge e instal·lació de diferents tipus 

de finestres d’alumini. 

- Finestra practicable de dues fulles 

- Finestra practicable d´un full amb part fixa superior o inferior segons pla 

- Finestra abatible 

- Finestra oscil·lo batent 

- Finestra corredissa de dues fulles amb part fixa superior o inferior i persiana 
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- Finestra corredissa de tres fulles 

- Finestra practicable de dues fulles tipus castellà 

- Finestra practicable de dues fulles (una fixa) 

- Persianes en finestra (tipus i tècniques de muntatge) 

 

• Utilització de tècniques de vidre 

- Tipus 

- Procediment 

- Normativa 

 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 

- Desenvolupament de l'agilitat en el mesurament (en obra i taller), desglossament i 
especejament, càlcul numèric aplicat i optimització de material 

- Conscienciació de la necessitat d’anàlisi del treball a realitzar i organització de les fases i 
optimització del procediment a seguir en el disseny, construcció i muntatge. 

- Desenvolupament de la precisió i habilitat manual 

- Conscienciació de la necessitat de previsió, prevenció i seguretat personal i d’equip de treball 

- Desenvolupament de la comprensió espacial i representació gràfica aplicada al disseny i 
fabricació i muntatge de finestres d'alumini 

- Conscienciació de la necessitat d’anàlisi i resolució de problemes plantejats 

- Predisposició per a l'organització, la coordinació, la comunicació i la col·laboració en un treball 
d'equip de fabricació i muntatge de finestres d'alumini 

- Conscienciació de la necessitat de precisió en el desenvolupament, supervisió i qualitat 
d'acabat de fabricació i muntatge de finestres d'alumini 
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MÒDUL DE FORMACIÓ 4: MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE PORTES METÀL·LIQUES 

OBJECTIU 

 
Construir e instal·lar portes de alumini practicables i corredisses normalitzades, amb adequat 

coneixement de materials , dels processos de fabricació i instal·lació i normativa; en condicions 

de  qualitat i seguretat. 

 

DURADA TOTAL:         70 hores 

  

RESULTATS DE L'APRENENTATGE 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 
 

• Instal·lació dels perfils d'alumini per a la construcció de postes d'alumini i els 

accessoris 

- Corredisses 

- Practicables 

- Oscil·lo-batents 

• Aplicació de tècniques de mesura, especejament i dimensionat de diferents 

elements 

- Portes practicables 

- Portes corredisses. 

 

• Aplicació de tècniques de construcció, muntatge i instal·lació de diferents tipus 

de portes d’alumini. 

- Panys 

- Esquadres 

- Estanqueïtat a les portes 

- Sòcol amb perfil de fulla practicable i marc-sòcol 

- Sòcol de xapa amb perfils de fulla, T i marc practicable 

- Frontisses guiades en perfils de marc i full practicable 

- Cremona de platina amb perfil de fulla practicable amb galze 

- Porta practicable d´un full amb part fixa superior 

- Porta amb frontisses, de dues fulles amb part fixa lateral i superior 

- Porta corredissa de dues fulles amb part fixa 

- Porta corredissa de dues fulles amb part fixa superior i guies per a persianes 

- Persiana a porta 
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Habilitats de gestió, personals i socials 

 

-Conscienciació de la necessitat d’anàlisi del treball a realitzar i organització de les fases i 
optimització del procediment a seguir en el disseny, construcció i muntatge de portes 
metàl·liques. 

-Desenvolupament de la precisió i habilitat manual en la construcció i instal·lació de portes 
metàl·liques 

- Conscienciació de la necessitat de previsió, prevenció i seguretat personal i de l'equip de treball 
en la construcció i la instal·lació de portes metàl·liques. 

- Desenvolupament de la comprensió espacial i representació gràfica aplicada al disseny i 
fabricació i muntatge de portes d'alumini 

- Desenvolupament de l'agilitat en el mesurament, desglossament i especejament de portes 
metàl·liques, càlcul numèric aplicat i optimització de material 

- Conscienciació de la necessitat d'anàlisi i resolució de problemes plantejats en la construcció 
i la instal·lació de portes metàl·liques 

- Predisposició per a l'organització, la coordinació, la comunicació i la col·laboració en un treball 
d'equip de fabricació i muntatge de portes d'alumini 

- Conscienciació de la necessitat de precisió en el desenvolupament, supervisió i qualitat 
d'acabat de fabricació i muntatge de portes d'alumini 
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MÒDUL DE FORMACIÓ 5 : MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE FINESTRES DE PVC 

 

OBJECTIU 

Construir e instal·lar finestres de PVC (practicables, corredisses, abatibles i oscil·lo batents 
normalitzades), amb coneixement adequat de materials, dels processos de fabricació i 
instal·lació i normativa; a condicions de qualitat i seguretat. 
 

DURADA TOTAL:         110 hores 

 
 
 

RESULTATS DE L'APRENENTATGE 

 
Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 

• Instal·lació de perfils normalitzats de PVC i els seus accessoris 

 

- Característiques del material: resistència mecànica, estabilitat dimensional, 

resistència als agents químics i atmosfèrics, aïllament i transmissió de vibracions, 

resistència a la temperatura...) 

- Tipus de fusteria practicable (doble junta, junta central, fulla alineada, fulla no 

alineada) corredissa i oscil·lo-batent 

- Extrusió de perfils de PVC (qualitat, defectes i causes) 

- Emmagatzematge de perfils 

- Càlcul, especejament i descompte de perfils. Maneig de taules i catàlegs de taller 

- Accessoris i ferratges (cremones, perns...) 

 

• Aplicació de tècniques d’hermeticitat 

- Tipus 

- Posició 

- Longitud 

- Talls 

 

• Aplicació de tècniques mesurament, especejament i dimensionament de diferents 

elements de finestres 

- Practicables 

- Corredisses 

- Oscil·lo-batents 

• Utilització d'operacions de mecanització, màquines i ferramentes del taller de 

fusteria de PVC 

- Extorsionat  

- Tall 

- Fresat de desguassos 

- Soldadura de perfils de PVC i neteja i poliment de cordons 

- Retestat 

- Roscat 

- Cargolat 

- Esmerilat 

- Ribetejat 

- Siliconat 
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- Cargolat 

- Encunyat i envidrament 

- Ajunquillat 

 

• Aplicació de tècniques de construcció, muntatge i instal·lació de diferents tipus de 

finestres de PVC 

- Finestra practicable d'un full amb part fixa superior o inferior 

- Finestra practicable de dues fulles 

- Finestra abatible 

- Finestra oscil·lo batent amb persiana 

- Finestra tipus castellà. 

- Finestra corredissa de dues fulles amb part fixa superior i persiana 

- Finestra corredissa de tres fulles persianes per a portes de PVC 

- Persianes per a portes de PCV 

 
 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 

-Conscienciació de la necessitat d’anàlisi del treball a realitzar i organització de les fases i 
optimització del procediment a seguir en el disseny, construcció i muntatge de finestres de PVC. 

-Desenvolupament de la precisió i habilitat manual en la construcció i instal·lació de finestres de 
PVC 

- Conscienciació de la necessitat de previsió, prevenció i seguretat personal i de l'equip de treball 
en la construcció i la instal·lació de ventades de PVC. 

- Desenvolupament de la compressió espacial i representació gràfica aplicada al disseny i 
fabricació i muntatge de finestres de PVC 

- Desenvolupament de l'agilitat en el mesurament, desglossament i especejament, càlcul 
numèric aplicat i optimització de material en la construcció i instal·lació de ventades de PVC. 

- Conscienciació de la necessitat d'anàlisi i resolució de problemes plantejats en la construcció 
i la instal·lació de ventades de PVC. 

- Predisposició per a l'organització, la coordinació, la comunicació i la col·laboració en un treball 
d'equip de fabricació i muntatge de finestres de PVC 
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MÒDUL DE FORMACIÓ 6 : MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE PORTES DE PVC 

 

OBJECTIU 

 
Construir e instal·lar portes de PVC (practicables , corredisses i oscil·lo-batents 

normalitzades), amb adequat coneixement de materials, dels processos de fabricació i 

instal·lació i normativa; en condicions de qualitat i seguretat. 

 

DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 50 hores 

  

RESULTATS DE L'APRENENTATGE 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 
 

• Instal·lació dels perfils normalitzats d'alumini per a portes per a la construcció de 

portes de PVC i accessoris. 

- Corredisses 

- Practicables 

- Oscil·lo-batents 

• Aplicació de tècniques de mesura, especejament i dimensionament de diferents 

elements de portes 

- Practicables 

- Corredisses 

- Oscil·lo-batents 

 

• Aplicació de tècniques de construcció, muntatge i instal·lació d'una porta de PVC 

 

- Porta practicable d'un full amb part fixa superior 

- Porta amb frontisses de dues fulles amb part fixa lateral i superior 

- Porta corredissa de dues fulles amb part fixa superior i guies per a persianes 

- Persiana per a porta de PVC 

- Porta oscil·lo batent  

- Porta oscil·lo-paral·lela 

- Porta de carrer 
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Habilitats de gestió, personals i socials 
 

-Conscienciació de la necessitat d'anàlisi del treball a realitzar i organització de les fases i 
optimització del procediment a seguir en el disseny, la construcció i el muntatge de portes de 
PVC. 

-Desenvolupament de la precisió i habilitat manual en la construcció i instal·lació de portes de 
PVC 

- Conscienciació de la necessitat de previsió, prevenció i seguretat personal i de l'equip de treball 
en la construcció i la instal·lació de portes de PVC. 

- Desenvolupament de la compressió espacial i representació gràfica aplicada al disseny i 
fabricació i muntatge de portes de PVC 

- Desenvolupament de l'agilitat en el mesurament, desglossament i especejament de portes de 
PVC, càlcul numèric aplicat i optimització de material 

- Conscienciació de la necessitat d'anàlisi i resolució de problemes plantejats en la construcció 
i la instal·lació de portes de PVC.  

- Predisposició per a l'organització, la coordinació, la comunicació i la col·laboració en un treball 
d'equip de fabricació i muntatge de portes de PVC 
 

 
 
 

AVALUACIÓ DE L'APRENENTATGE A L'ACCIÓ FORMATIVA 

• L'avaluació tindrà un caràcter teoricopràctic i es realitzarà de forma sistemàtica i contínua, 
durant el desenvolupament de cada mòdul i al final del curs. 

• Podeu incloure una avaluació inicial de caràcter diagnòstic per detectar el nivell de partida de 
l'alumnat. 

• L'avaluació es durà a terme mitjançant els mètodes i els instruments més adequats per 
comprovar els diferents resultats d'aprenentatge, i que en garanteixin la fiabilitat i la validesa. 

• Cada instrument d'avaluació s'acompanyarà del sistema de correcció i puntuació corresponent 
en què s'expliciti, de manera 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	PROGRAMA FORMATIU
	FUSTERIA DE TANCAMENTS D’ALUMINI I PVC
	OBJECTIU
	DURADA TOTAL:         50 hores
	RESULTATS DE L'APRENENTATGE
	OBJECTIU
	DURADA TOTAL:         30 hores
	RESULTATS DE L'APRENENTATGE
	OBJECTIU
	DURADA TOTAL:         90 hores
	RESULTATS DE L'APRENENTATGE
	OBJECTIU
	DURADA TOTAL:         70 hores
	RESULTATS DE L'APRENENTATGE
	OBJECTIU
	DURADA TOTAL:         110 hores
	RESULTATS DE L'APRENENTATGE
	OBJECTIU
	DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 50 hores
	RESULTATS DE L'APRENENTATGE

