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ANNEX II 
 

I.  IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  

Denominació: Mecanitzat per arrencada de ferritja 

Codi: FMEH0109 
 

Família professional: Fabricació mecànica 

Àrea professional: Operacions mecàniques 

Nivell de qualificació professional: 2 

Qualificació professional de referència: 
 

FME032_2 Mecanitzat per arrencada de ferritja (RD 295/2004) 
 

Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de 
professionalitat: 

 
UC0089_2: Determinar els processos de mecanitzat per arrencada de ferritja.  
UC0090_2: Preparar màquines i sistemes per procedir al mecanitzat per arrencada 
de ferritja. 
UC0091_2: Mecanitzar els productes per arrencada de ferritja. 

 
Competència general: 

 
Dur a terme els processos de mecanitzat per arrencada 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. 

 
Entorn professional: 

 
Àmbit professional: 

 
Exerceix la seva activitat en funcions de preparació de màquines o sistemes per a la 
mecanització per arrencada de ferritja, així com l'execució de la mecanització per 
arrencada de ferritja o procediments afins, ja sigui en màquines convencionals o de 
CNC. 

 
Sectors productius: 

 
Aquesta qualificació se situa en el subsector d'indústries transformadores dels metalls 
enquadrat en el sector electromecànic (sector industrial). 
- Construcció de maquinària i equip mecànic. 
- Material i equip elèctric electrònic i òptic. 
- Material de transport. 

 
Ocupacions o llocs de treball relacionats: 

 
3139.1085  Programadors/ores de màquines amb control numèric en general. 
7323.1231  Preparadors/ores i ajustadors/ores de màquines eina per treballar 

metalls en general. 
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7323.1091  Operadors/ores de màquina fresadora amb control numèric (metalls). 
7323.1044  Operadors/ores de màquina planejadora-llimadora (metalls). 
7323.1138  Operadors/ores de màquina rectificadora (metalls). 
7323.1147  Operadors/ores de màquina perforadora (metalls). 
7323.1192  Operadors/ores de torn amb control numèric (metalls). 
7323.1213  Operadors/ores torners/eres-fresadors/ores (fabricació). 
7323.1222  Preparadors/ores i ajustadors/ores de màquines eina amb CNC per 

treballar metalls. 
7323.1080  Fresador/a. 

Programador/a de màquina eina de CNC en planta. 
7323.1101  Mandrinador/a. 

Torner/a. 
Operadors/ores de màquines eina. 

 
Durada de la formació associada: 620 hores 

 
Relació de mòduls formatius i unitats formatives: 

 
MF0089_2: Processos per arrencada de ferritja (100 hores). 
•  UF0876: Especificacions tècniques en processos de mecanitzat per arrencada de 

ferritja (60 hores). 
•  UF0991: Càlcul de costos en processos de mecanitzat per arrencada de ferritja 

(40 hores). 
MF0090_2: Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencada de ferritja 
(260 hores). 
•  UF0878: Preparació de màquines, equips i eines en operacions de mecanitzat per 

arrencada de ferritja (80 hores). 
•  UF0879: Elaboració de programes de CNC per a la fabricació de peces per 

arrencada de ferritja (80 hores). 
•  UF0880: Processos auxiliars de fabricació en el mecanitzat per arrencada de 

ferritja (70 hores). 
•  UF0877: (Transversal) Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el 

mecanitzat per arrencada de ferritja (30 hores).  
MF0091_2: Mecanitzat per arrencada de ferritja (210 hores). 
•  UF0881: Procés de mecanització per arrencada de ferritja (80 hores).  
•  UF0882: Comprovació i optimització del programa CNC per al mecanitzat per 

arrencada de ferritja (70 hores). 
•  UF0883: Verificació del producte mecanitzat per arrencada de ferritja (30 hores).  
•  UF0877: (Transversal) Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el 

mecanitzat per arrencada de ferritja (30 hores). 
 

MP0182: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de mecanitzat per arrencada 
de ferritja (80 hores). 

 
Vinculació amb capacitacions professionals: 

 
La formació establerta en la unitat formativa UF0877 dels mòduls formatius 
MF0090_2 i MF0091_2 d'aquest certificat de professionalitat garanteix el nivell de 
coneixements necessaris per obtenir l'habilitació per a l'exercici de les funcions de 
prevenció de riscos laborals de nivell bàsic, d'acord amb l'annex IV del reglament dels 
serveis de prevenció, aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener. 
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II.  PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

El perfil professional del certificat de professionalitat es defineix per la qualificació 
professional i/o per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals que aquest tingui de referència. Inclou les realitzacions professionals 
(RP) i els criteris de realització (CR) de cadascuna de les unitats de competència que 
conformen el certificat de professionalitat.  

Aquesta informació es pot consultar, en català, al Catàleg de Qualificacions 
Professionals de Catalunya publicat al web de l’Institut Català de Qualificacions 
Professionals, a http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do. 

 
III.  FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT MÒDUL FORMATIU 1 

Denominació: PROCESSOS PER ARRENCADA DE FERRITJA 
 

Codi: MF0089_2 
 

Nivell de qualificació professional: 2 
 

Associat a la unitat de competència: 
 

UC0089_2: Determinar els processos de mecanitzat per arrencada de ferritja. 
 

Durada: 100 hores 
 

UNITAT FORMATIVA 1 
 

Denominació:  ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES EN PROCESSOS DE 
MECANITZAT PER ARRENCADA DE FERRITJA 

 
Codi: UF0876 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2 i 
l'RP3. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Identificar i caracteritzar la informació tècnica del producte que s'ha de 
mecanitzar, i determinar-ne el material, les dimensions de partida, les fases de 
mecanitzat, les màquines i els mitjans necessaris. 

CE1.1  Interpretar la informació gràfica (simbologia, elements normalitzats, vistes, 
talls, seccions, detalls, cotes, etc.) dels plans de fabricació que permetin descriure 
els processos de mecanitzat per arrencada de ferritja. 
CE1.2  Relacionar les formes, dimensions i qualitats representades en el pla amb 
els procediments de mecanitzat adequats per obtenir-les. 
CE1.3  Identificar les màquines i els mitjans de treball necessaris per obtenir, per 
arrencada de ferritja, el producte representat als plans de fabricació. 

 
C2: Descriure el procés de mecanitzat, ordenar les operacions segons la seqüència 
productiva i relacionar cada operació amb les màquines, els mitjans de producció, els 
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estris de control i verificació, els paràmetres i les especificacions. 
CE2.1  Descriure la manera d'obtenir les diferents formes geomètriques per 
arrencada de ferritja (cilindres, cons, forats, perfils, ranures, prismes, rosques, 
etc.). 
CE2.2  Seleccionar la màquina apropiada per crear les formes geomètriques del 
mecanitzat per arrencada de ferritja. 
CE2.3  Identificar els diferents mitjans de verificació aplicables al control de les 
formes obtingudes per mecanitzat d'arrencada de ferritja. 
CE2.4  Explicar les característiques fonamentals de les eines d'arrencada de 
ferritja i relacionar-les amb les seves aplicacions, i descriure'n el procediment de 
subjecció i el reglatge. 

 
C3: Analitzar els paràmetres i les especificacions de les eines i generar fulls de 
processos de mecanitzat. 

CE3.1  Explicar les característiques fonamentals de les eines de tall i relacionar-
les amb les seves aplicacions, i descriure'n el procediment de subjecció i el 
reglatge. 
CE3.2  Calcular els paràmetres de tall (velocitats de tall, cadències, pressió, etc.) 
tenint en compte les variables que afecten el mecanitzat (material de la peça, 
material de l'eina, qualitat superficial, tolerància, tipus i condicions d'operació, 
etc.). 
CE3.3  Descriure en un full de processos (etapes, fases, operacions, croquis 
d'operació, instruments de control, eines de tall, paràmetres de tall, etc.) el 
procediment de treball per obtenir una peça per arrencada de ferritja partint de la 
informació gràfica recollida al pla de fabricació. 

 
Sumari 

 
1.  Interpretació de plans per al mecanitzat. 

-  Representació espacial i sistemes de representació. 
-  Mètodes de representació: 

-  Simbologia, acotació i retolació. 
-  Toleràncies dimensionals i geomètriques. 
-  Vistes, talls i seccions: 

-  Detalls i trencaments. 
-  Croquisació de peces i esquemes: 

-  Ús d'elements bàsics de mesura (peu de rei, palmer, etc.). 
-  Elaboració de plans a mà alçada. 

-  Interpretació de catàlegs i ofertes comercials. 
 

2.  Eines per a l'arrencada de ferritja. 
-  Funcions, formes i diferents geometries de tall. 
-  Composició i recobriments d'eines: 

-  Elements, components i estructures de les eines. 
-  Elecció d'eines. 
-  Adequació de paràmetres: 

-  Velocitat de tall. 
-  Avanç. 
-  Profunditat de passada. 

-  Desgast i vida de l'eina: 
-  Optimització de les eines. 
-  Estudi del fenomen de la formació de la ferritja: 

-  Paràmetres que el defineixen. 
-  Defectes de la formació de la ferritja. 
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3.  Utillatges i elements auxiliars per a la fabricació del mecanitzat per 
arrencada de ferritja. 
-  Alimentadors de peces. 
-  Descripció d'estris de subjecció: 

-  Sistemes de subjeccions. 
-  Sistemes de suport. 

-  Descripció dels estris de centratge: 
-  Sistemes de centratge automàtic. 
-  Centratges manuals. 

-  Estris de verificació: 
-  Sistemes de verificació del paral·lelisme, la planicitat i els angles d'una 

peça. 
 

4.  Tecnologia del mecanitzat per arrencada de ferritja. 
-  Processos de fabricació i control metrològic. 
-  Formes i qualitats que s'obtenen amb les màquines per arrencada de ferritja: 

-  Geometries de mecanitzat. 
-  Acabats superficials. 

-  Descripció de les operacions de mecanitzat: 
-  Operacions manuals. 
-  Escairar, cilindrar, puntejar, foradar, mandrinar, roscar. 
-  Operacions amb ajuda de la programació de CNC. 
-  Cicles fixos, subprogrames, compensació d'eines, paramètriques. 
-  Operacions de mecanitzat especials. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: CÀLCUL DE COSTOS EN PROCESSOS DE MECANITZAT PER 
ARRENCADA DE FERRITJA 

 
Codi: UF0991 

 
Durada: 40 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP4. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Analitzar els criteris que influeixen en els temps i costos de les operacions de 
mecanitzat per arrencada de ferritja. 

CE1.1  Descriure els conceptes generals que intervenen en les anàlisis de temps 
i exposar els diferents tipus de costos. 
CE1.2  Interpretar un full de processos (etapes, fases, operacions, croquis 
d'operació, instruments de control, paràmetres de tall, etc.) per obtenir una peça 
per arrencada de ferritja, optimitzant temps i costos. 
CE1.3  Desenvolupar sistemes per reduir temps i costos, descomponent el treball 
en elements, cronometrant, reorganitzant tasques, etc. 

 
C2: Determinar el cost d'una operació de mecanitzat per arrencada de ferritja d'acord 
amb el preu dels factors que hi intervenen i calcular el temps necessari per 
desenvolupar-la. 

CE2.1  Interpretar taules d'assignació de temps no productius per a operacions 
de mecanitzat. 
CE2.2  Interpretar catàlegs i ofertes comercials relacionades amb els materials i 
les eines que intervenen en el procés de mecanitzat per arrencada de ferritja. 
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CE2.3  Establir les relacions existents entre les variables que intervenen en el 
temps de mecanitzat (velocitat, espai, etc.). 
CE2.4  Establir les relacions existents entre les variables que intervenen en el 
cost de mecanitzat (temps de tall, temps improductiu, cost de materials, cost de 
mà d'obra, cost d'eines, costos indirectes, costos energètics). 

 
Sumari 

 
1.   Anàlisi de temps i costos en operacions de mecanitzat. 

-  Anàlisi de temps, conceptes generals. 
-  Tipus de costos: 

-  Fixos. 
-  Variables. 
-  Mitjans. 

-  Establiments de costos: 
-  Cost de materials. 
-  Cost de mà d'obra. 
-  Cost d'eines. 
-  Costos indirectes. 

-  Estimacions de temps, sistemes de temps predeterminats. 
-  Interpretació del full de processos i optimització de temps i costos. 
-  Descomposició dels cicles de treball en elements, cronometratge. 
-  Sistemes per reduir temps i costos. 

 
2.  Elaboració de costos de mecanitzat per arrencada de ferritja. 

-  Càlcul de paràmetres de tall en les diferents màquines eina. 
-  Càlcul de costos de mecanitzat: 

-  Càlcul de temps de fabricació. 
-  Temps de tall de les diferents operacions de mecanitzat. 
-  Temps de preparació. 
-  Temps d'operacions manuals. 
-  Temps imprevistos. 

-  Preparació d'una oferta de mecanitzat: 
-  Estimació del termini de lliurament. 
-  Documentació comercial. 
-  Preu d'oferta. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 

Unitats formatives Durada total de les unitats 
formatives en hores 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de formació a 

distància 

Unitat formativa 1 – UF0876 
Unitat formativa 2 – UF0991 

60 
40 

40 
20 

 

Seqüència: 
 

Les unitats formatives d'aquest mòdul es poden programar de manera independent. 
 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 
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MÒDUL FORMATIU 2: 

 
Denominació: PREPARACIÓ I PROGRAMACIÓ DE MÀQUINES I SISTEMES 
D'ARRENCADA DE FERRITJA 

 
Codi: MF0090_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0090_2: Preparar màquines i sistemes per procedir al mecanitzat per arrencada 
de ferritja. 

 
Durada: 260 hores 

 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: PREPARACIÓ DE MÀQUINES, EQUIPS I EINES EN OPERACIONS 
DE MECANITZAT PER ARRENCADA DE FERRITJA 

 
Codi: UF0878 

 
Durada: 80 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2 i 
l'RP4 pel que fa a la preparació de màquines eina. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Preparar i posar a punt les màquines, els equips i les eines per dur a terme la 
mecanització per arrencada de ferritja segons el full de procés o el programa de CNC. 

CE1.1  Identificar els sistemes de fabricació per arrencada de ferritja. 
- Determinar els elements de les màquines, els estris, els accessoris, les 

eines, els processos de muntatge i la regulació de peces.  
CE1.2  Muntar les eines, els accessoris i els estris que s'adeqüin de manera 
òptima a les característiques del mecanitzat per arrencada de ferritja.  

- Relacionar els factors de qualitat, toleràncies, material, temps i rendibilitat 
amb l'elecció de màquina, eines i estris.  
 

C2: Comprovar el bon estat de tot el material que utilitzarem afilant i lubricant les 
eines. 

CE2.1  Mantenir els estris de subjecció nets, lubricats i en condicions òptimes de 
funcionament. 
CE2.2  Comprovar que els accessoris de subjecció i lubricació estiguin en bon 
estat. 
CE2.3  Fer el manteniment de primer nivell dels elements de la màquina que ho 
requereixin (greixadors, lubricants, refrigerants, filtres, protecció general). 

 
C3: Muntar les eines i els estris d'acord amb el procés establert. 

CE3.1  Muntar les eines i els estris idonis per al tipus de peça que s'ha de 
mecanitzar i procedir al muntatge. 
CE3.2  Regular els sistemes d'elevació del material (regles, tacs, suplements, 
etc.). 
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-  Calibrar les eines. 
-  Fer el serratge d'eines i estris segons els paràmetres adequats.  
-  Mantenir les eines i els estris en bon estat de conservació. 
-  Mecanitzar l'estri portapeces, si cal. 
-  Ajustar i direccionar pressions i cabals d'acord amb la peça que s'ha de 

mecanitzar. 
 

C4: Regular i calibrar les eines i els estris que s'utilitzen en el mecanitzat per 
arrencada de ferritja. 

CE4.1  Ajustar la subjecció de les eines en funció del mecanitzat que s'ha de fer, 
les especificacions del fabricant i el full de procés del mecanitzat per arrencada 
de ferritja. 
CE4.2  Muntar i calibrar els estris de subjecció (mordassa, grapa, brida, taula 
magnètica, entre punts, etc.) en funció del mecanitzat que s'ha de fer. 

 
C5: Definir els orígens de moviment i la informació necessària de les peces per 
poder mecanitzar d'acord amb el full de procés. 

CE5.1  Definir les superfícies de referència sobre les quals s'ha d'alinear, centrar 
i definir l'origen de moviments, utilitzant la documentació tècnica de procés. 
CE5.2 Immobilitzar la peça per garantir un mecanitzat segur. 
CE5.3  Traçar la peça, si escau, aportant tota la informació necessària per a la 
mecanització (centres de trepants, eixos, límits de mecanitzat, línies de 
referència). 
CE5.4  Aplicar els paràmetres de velocitats (avanços, revolucions). 
CE5.5  Carregar el programa CNC de mecanitzat utilitzant programes de 
transmissió de dades, si cal, i verificar-ne el contingut. 

 
C6: Establir els processos de manipulació dels materials que cal transportar. 

CE6.1  Descriure els procediments de manipulació de càrregues. 
CE6.2  Seleccionar el mitjà òptim per transportar o manipular el material (ponts 
grua, toros, carretons, cadenes, bragues, armelles, etc.). 
CE6.3  Transportar o manipular els materials d'acord amb la normativa de 
prevenció de riscos laborals. 

 
Sumari 

 
1.  Verificació d'eines i estris en el mecanitzat per arrencada de ferritja. 

-  Verificació de l'estat òptim de les eines: 
- Esmolat. 
-  Lubricació. 

-  Comprovació dels estris i els accessoris de subjecció. 
-  Manteniment de primer nivell de la màquina: 

-  Ajustos. 
-  Greixatge i lubricants. 
-  Refrigerants. 
-  Neteja. 
-  Alliberament de residus. 
-  Tensat de corretges. 
-  Protecció general. 

 
2.  Muntatge de sistemes de fabricació per arrencada de ferritja, eines i estris. 

-  Muntatge de sistemes d'amarratge: mordasses, plats, grapes, divisors, entre 
punts, brides, taules magnètiques, etc.  

-  Subjecció d'eines, estris i accessoris.  
-  Preparació del muntatge: eines i estris necessaris en el mecanitzat per 
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arrencada de ferritja. 
-  Col·locació de sistemes d'anivellament del material que s'ha de mecanitzar 

(regles, tacs, suplements, etc.). 
-  Regulació de pressions i direccions de cabals. 
-  Regulació d'estris i accessoris. 
-  Manteniment de primer nivell de les eines i els estris. 
-  Mecanització de l'estri portapeces, si escau. 

 
3.  Calibratge d'eines i estris per a la mecanització per arrencada de ferritja. 

-  Mesura dels paràmetres de les eines: 
-  Longitud. 
-  Diàmetre. 
-  Radi. 

-  Introducció dels paràmetres de mesura a la taula d'eines: 
-  Longitud. 
-  Diàmetre. 
-  Radi. 
-  Codis de forma. 
-  Excedent. 
-  Desgast. 

-  Preparació i ajust dels estris de subjecció: 
-  Mordassa. 
-  Grapa. 
-  Brida. 
-  Taula magnètica. 
-  Entre punts. 

 
4.  Posicionament i traçat de peces per a la mecanització per arrencada de 

ferritja. 
-  Definició de les superfícies de referència i posicionament de la peça. 

-  Centratge. 
-  Alineació. 
-  Origen de moviments (zero de peça). 

-  Amarratge òptim de la peça. 
-  Tècniques de traçat de peces. 

-  Estris. 
-  Destresa. 
-  Precaucions. 

-  Execució de traçats de la peça. 
-  Centres de trepants. 
-  Eixos. 
-  Límits de mecanitzat. 
-  Línies de referència. 

 
5.  Manipulació de materials en el procés de fabricació per arrencada de 

ferritja. 
-  Manipulació i transport de materials: 

-  Sistemes d'embridatge. 
-  Components de màquina. 
-  Estris de consum. 

-  Descripció i manipulació d'estris de transport. 
-  Pont grua. 
-  Toros. 
-  Carretons. 
-  Cadenes. 
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-  Bragues. 
-  Armelles. 

 
 

UNITAT FORMATIVA 2 
 

Denominació: ELABORACIÓ DE PROGRAMES DE CNC PER A LA FABRICACIÓ 
DE PECES PER ARRENCADA DE FERRITJA 

 
Codi: UF0879 

 
Durada: 80 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Elaborar programes de CNC per a la fabricació de peces per arrencada de ferritja 
a partir de l'ordre i el procés de fabricació. 

CE1.1 Aplicar l'ordre cronològic correcte dels mecanitzats de CNC per 
arrencada de ferritja.  

- Relacionar les funcions dels llenguatges de CNC amb les operacions de 
mecanitzat per arrencada de ferritja. 

- Seqüenciar i codificar les operacions de mecanitzat a partir de la informació 
disponible (plans, full de procés, ordre de fabricació, etc.). 

 
C2: Programar màquines de CNC en funció del tipus de mecanitzat, eina, velocitat 
de treball, esforços i tipus de material mecanitzat. 

CE2.1 Identificar els diferents llenguatges de CNC. 
CE2.2 Analitzar els factors de mecanitzat i determinar l'optimització del material 
de la peça que s'ha de mecanitzar (tipus de mecanitzat, velocitat de tall, 
profunditat de passada, revolucions de la peça o eina, lubricant, utillatge, etc.). 
CE2.3 Crear l'estructura del programa de CNC (blocs, funcions, sintaxi, format 
d'una línia de programa, etc.). 

- Sistemes de coordenades (cotes absolutes i incrementals).  
- Seleccionar funcions auxiliars: funcions i codis.  
- Identificar les funcions preparatòries: arrodoniments, xamfrans, sortides i 

entrades tangencials.  
- Compensació d'eina.  
- Sentències de control: variables o paràmetres, execució de blocs, 

subrutines, salt, repetició.  
- Cicles fixos: tipus i definició.  

 
C3: Seleccionar el tipus de mecanitzat més adequat a la peça. 

CE3.1 Identificar la trajectòria òptima de mecanitzat de CNC. 
CE3.2 Determinar la màquina eina que, per les seves característiques, s'adapti 
de manera òptima a l'operació que s'ha de mecanitzar. 
CE3.3 Identificar possibles col·lisions en els estris o accessoris. 

 
C4: Simular el mecanitzat i optimitzar-lo. 

CE4.1 Optimitzar els defectes detectats en la simulació del mecanitzat per 
arrencada de ferritja. 

- Analitzar els errors de sintaxi de programa i corregir el mecanitzat.  
- Eliminar errors de col·lisió o de moviments ràpids perillosos.  
- Identificar millores que augmentin la productivitat.  

CE4.2 Emmagatzemar i transmetre dades del programa de CNC a la màquina a 
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través de dispositius perifèrics. 
- Utilitzar suports d'informació i emmagatzematge d'informació de les 

màquines de CNC.  
- Identificar les característiques dels programes de transmissió de dades.  

 
Sumari 

 
1.  Programació cronològica de mecanitzats de CNC per al mecanitzat per 

arrencada de ferritja. 
-  Planificació del treball. 

-  Plans. 
-  Full de procés. 
-  Ordre de fabricació. 

-  Relació de funcions de programació de CNC i operacions de mecanitzat. 
-  Codificació i seqüenciació de les operacions de mecanitzat per arrencada de 

ferritja 
 

2.  Elaboració dels programes de CNC per al mecanitzat per arrencada de 
ferritja. 

-  Llenguatges de CNC:  
-  Identificació del llenguatge de CNC. 
-  Conversió d'un programa de CNC a diferents llenguatges. 

-  Optimització dels programes de mecanitzat de CNC.  
-  Descripció dels factors que influeixen en els programes.  
-  Construcció i estructura d'un programa: blocs, sintaxi, format d'una línia d'un 

programa.  
-  Descripció de les nomenclatures normalitzades d'eixos i moviments.  
-  Definició dels sistemes de coordenades, cotes absolutes o cotes incrementals.  
-  Establiment d'orígens i sistemes de referència.  
-  Selecció de plans de treball.  
-  Descripció, execució i codis de funcions auxiliars.  
-  Definició dels tipus de moviments: lineals i circulars.  
-  Compensació d'eines: concepte i exemples.  
-  Programació de funcions preparatòries: arrodoniments, xamfrans, sortides i 

entrades tangencials.  
-  Subrutines, salts, repeticions.  
-  Descripció de cicles fixos: tipus, definició i variables.  

 
3.  Programació avançada de CNC per al mecanitzat per arrencada de ferritja. 

-  Programació paramètrica. 
-  Programa adaptat a la mecanització d'alta velocitat. 
-  Implementacions: 

-  Contrapunt. 
-  Capçal. 
-  Recollidor de peces. 
-  Carregadors de barra. 

-  Programació de 4t i 5è eix. 
 

4.  Simulació en ordinador o màquina dels mecanitzats per arrencada de 
ferritja. 

-  Maneig de nivell d'usuari de PC. 
-  Configuració i ús de programes de simulació. 
-  Menús d'accés a simulacions en màquina. 
-  Optimització del programa després de detectar defectes en la simulació. 
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-  Correcció dels errors de sintaxi del programa. 
-  Verificació i eliminació d'errors per col·lisió. 
-  Optimització dels paràmetres per augmentar la productivitat. 

 
5. Transmissió de dades a la màquina CNC. 

-  Introducció dels programes de CNC de mecanitzat en la màquina eina.  
-  Programes de transmissió de dades. 
-  Verificació de continguts. 

-  Descripció de dispositius.  
-  Disquet. 
-  Perifèric. 
-  Ordinador. 
-  USB. 
-  PCMCIA. 
-  Ethernet. 

-  Identificació dels sistemes de transmissió i emmagatzematge de dades de les 
màquines de CNC.  

-  Comunicació amb les màquines CNC.  
 

UNITAT FORMATIVA 3 
 

Denominació: PROCESSOS AUXILIARS DE FABRICACIÓ EN EL MECANITZAT 
PER ARRENCADA DE FERRITJA 

 
Codi: UF0880 

 
Durada: 70 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2 pel que 
fa a la preparació dels processos auxiliars de fabricació. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Relacionar els processos auxiliars de fabricació (alimentació de peces, eines, 
buidatge/ompliment de dipòsits, evacuació de residus) amb les tècniques i els mitjans 
tant manuals com automàtics. 

CE1.1  Descriure les tècniques de manipulació, transport i emmagatzematge 
utilitzades en els processos de fabricació de mecanitzat per arrencada de 
ferritja. 
CE1.2  Descriure els processos d'automatització en els processos de 
mecanització per arrencada de ferritja. 
CE1.3  Adaptar l'automatització industrial a la fabricació mecànica. 

 
C2: Descriure els mitjans utilitzats per automatitzar l'alimentació de les màquines 
(robots, manipuladors, etc.) i explicar la funció de: 

-  Elements estructurals. 
-  Cadenes cinemàtiques. 
-  Compressors. 
-  Bombes hidràuliques. 
-  Elements de control. 
-  Actuadors. 
-  Captadors d'informació. 

 
C3: Muntar elements auxiliars de fabricació amb les tècniques apropiades i tenint en 
compte les normes de prevenció de riscos. 

CE3.1  Descriure els processos de mecanització d'elements auxiliars aplicant 
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les tècniques de manipulació apropiades. 
CE3.2  Adaptar els processos de fabricació flexible. 
CE3.3  Programar els sistemes d'automatització. 

 
C4: Regular els programes de control de sistemes automàtics d'alimentació de peces 
i operacions auxiliars de fabricació en mecanitzat per arrencada de ferritja. 

CE4.1  Adaptar els sistemes automatitzats en funció de les operacions que 
s'han de dur a terme, definir les seqüències de moviments i identificar les 
variables que cal controlar. 

-  Fer els mesuraments necessaris per a l'optimització. 
CE4.2 Regular i posar a punt els sistemes automatitzats. 

-  Òrgans de regulació (pneumàtics, hidràulics, elèctrics). 
-  Paràmetres de control (velocitat, recorregut, temps). 
-  Accions de correcció. 
-  Calibrat i manteniment preventiu. 

CE4.3 Elaborar diagrames de flux de processos de fabricació en mecanitzat per 
arrencada de ferritja. 

 
Sumari 

 
1. Automatismes mecànics, elèctrics, hidràulics i pneumàtics.  

-  Identificació d'automatismes: 
-  Semiautomàtics (electropneumohidràulics). 
-  Automàtics (manipuladors, robots). 

-  Estructures internes d'automatismes: 
-  Mecànica. 
-  Electrònica. 

-  Aplicació dels sistemes d'automatització. 
-  Instruments i procediments de mesura: 

-  Cronòmetre. 
-  Manòmetre. 
-  Cabalímetre, etc. 

 
2.  Instal·lació de processos auxiliars per a la mecanització per arrencada de 

ferritja. 
-  Elecció d'automatismes. 
-  Definició de diagrames de flux: 

-  Cèl·lules flexibles de mecanitzat: tipus, estructura i components. 
-  Robòtica: anatomia, graus de llibertat i sistemes de programació. 
-  Sistemes de transport i manipulació: pulmons, zones d'espera, captadors 

d'informació, comunicacions i autòmats.  
-  Llenguatges de programació: tipus, aplicacions i característiques. 
-  Construcció dels sistemes d'automatització. 
-  Distribució de circuits (pneumàtica, hidràulica). 
-  Identificació en el transport. 

 
3.  Regulació d'operacions auxiliars per al mecanitzat per arrencada de ferritja. 

-  Elecció de la seqüenciació de moviments. 
-  Simulació. 
-  Regulació de variables: 

-  Pressió. 
-  Velocitat. 

-  Màquines, equips, sistemes i tecnologies que configuren una cèl·lula de 
fabricació flexible: 

-  Aplicació de la cèl·lula a un sistema de treball. 
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-  Simulació. 
-  Control de la cèl·lula de treball. 

-  Adaptació dels programes de control de PLC i robots: 
-  Optimització de la funcionalitat. 
-  Regulació de PLC en la gestió de sistemes de transport i fabricació flexible. 
- Influència dels programes de CNC en el sistema informàtic de gestió de la 

cèl·lula. 
-  Elements de regulació: 

-  Pneumàtics. 
-  Hidràulics. 
-  Elèctrics. 

-  Paràmetres de control (velocitat, recorregut, temps, etc.). 
-  Seqüenciació de moviments. 
-  Modificació òptima de variables. 

 
4.  Innovació i flexibilització de processos auxiliars per a la mecanització per 

arrencada de ferritja. 
-  Actualització contínua. 
-  Rendibilització de processos d'automatització. 
-  Flexibilització de sistemes d'automatització. 

 

 
UNITAT FORMATIVA 4 

 
Denominació: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MEDIAMBIENTALS AL 
MECANITZAT PER ARRENCADA DE FERRITJA 

 
Codi: UF0877 

 
Durada: 30 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2, 
l'RP3 i l'RP4 pel que fa a la prevenció de riscos. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Analitzar les mesures de prevenció i de seguretat respecte a les actuacions de la 
manipulació de les instal·lacions i els equips, contingudes en els plans de seguretat 
de les empreses del sector. 

CE1.1  Especificar els aspectes de la normativa de prevenció i seguretat 
relacionats amb els riscos derivats de la manipulació d'instal·lacions i equips. 
CE1.2  Identificar i avaluar els factors de risc i els riscos associats. 
CE1.3  Identificar els requeriments de protecció mediambiental derivats de les 
actuacions amb productes contaminants. 
CE1.4  Descriure els requeriments de les àrees de treball i els procediments per 
preparar-los, i determinar els riscos laborals específics corresponents i les mesures 
correctores. 
CE1.5  Analitzar els requeriments de primers auxilis en diferents supòsits 
d'accidents. 
CE1.6  Definir els drets i deures de l'empleat i de l'empresa en matèria de 
prevenció i seguretat. 

 
C2: Aplicar el pla de seguretat i analitzar les mesures de prevenció, seguretat i 
protecció mediambiental de l'empresa. 
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CE2.1  Aplicar mesures preventives i correctores davant dels riscos detectats, 
inclosos la selecció, la conservació i un ús correcte dels equips de protecció 
individual i col·lectiva. 
CE2.2  Aplicar els protocols d'actuació davant de possibles emergències, com 
ara: 

-  Identificar les persones encarregades de tasques específiques.  
-  Informar de les disfuncions i els casos perillosos observats.  
-  Procedir a l'evacuació dels edificis d'acord amb els procediments establerts 

en cas d'emergència.  
CE2.3  Adoptar les mesures sanitàries bàsiques, tècniques de primers auxilis i 
trasllat d'accidentats en diferents supòsits d'accidents. 

 
C3: Analitzar les mesures preventives que s'han d'adoptar per a la prevenció de 
riscos i l'aplicació de normes mediambientals durant l'execució de les operacions en 
les màquines emprades en la mecanització per arrencada de ferritja. 

CE3.1  Identificar els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació 
dels diferents materials, productes, eines manuals, estris i màquines, així com els 
mitjans de transport emprats en la mecanització. 
CE3.2  Descriure els elements de seguretat de les màquines, així com els 
sistemes i la indumentària que s'han d'emprar en les diferents operacions de 
mecanitzat per arrencada de ferritja. 
CE3.3  A partir d'un supòsit pràctic degudament caracteritzat per les operacions 
que s'han de dur a terme, l'entorn, el material i els mitjans que cal utilitzar: 

-  Determinar les condicions de seguretat requerides en les operacions de 
preparació i posada en marxa de les màquines. 

-  Establir les mesures de seguretat i precaució que s'han d'adoptar en funció 
de les normes i instruccions específiques aplicables a les diferents 
operacions. 

CE3.4  Identificar, seleccionar i classificar els productes de rebuig segons la 
perillositat i l'impacte ambiental. 
 

 
Sumari 

 
1.   Conceptes bàsics sobre seguretat i salut a la feina. 

-  Feina i salut. 
-  Riscos professionals. 
-  Factors de risc. 
-  Conseqüències i danys derivats de la feina: 

-  Accident laboral. 
-  Malaltia professional. 
-  Altres patologies derivades del treball. 
-  Repercussions econòmiques i de funcionament. 

-  Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals: 
-  La llei de prevenció de riscos laborals. 
-  El reglament dels serveis de prevenció. 
-  Abast i fonaments jurídics. 
-  Directives sobre seguretat i salut a la feina. 

-  Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut a la feina: 
-  Organismes nacionals. 
-  Organismes de caràcter autonòmic. 

 
2.   Riscos generals i prevenció. Actuació en emergències i evacuació. 
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-  Riscos en el maneig d'eines i equips. 
-  Riscos en la manipulació de sistemes i instal·lacions. 
-  Riscos en l'emmagatzematge i el transport de càrregues. 
-  Riscos associats al mitjà de treball: 

-  Exposició a agents físics, químics o biològics. 
-  El foc. 

-  Riscos derivats de la càrrega de treball: 
-  La fatiga física. 
-  La fatiga mental. 
-  La insatisfacció laboral. 

-  La protecció de la seguretat i salut dels treballadors: 
-  La protecció col·lectiva. 
-  La protecció individual. 

-  Tipus d'accidents. 
-  Avaluació primària de l'accidentat. 
-  Primers auxilis. 
-  Socorrisme. 
-  Situacions d'emergència. 
-  Plans d'emergència i evacuació. 
-  Informació de suport per a l'actuació d'emergències. 

 
3.  Prevenció de riscos específics en el mecanitzat per arrencada de ferritja. 

-  Riscos de manipulació i emmagatzematge. 
- Identificar els riscos de les instal·lacions: 

- Caigudes. 
- Projecció de partícules. 

- Elements de seguretat en les màquines. 
- Contactes amb substàncies corrosives. 
- Toxicitat i perillositat ambiental de greixos, lubricants i olis. 
- Equips de protecció col·lectiva (els requerits segons el mecanitzat per 

arrencada de ferritja).  
- Equips de protecció individual (botes de seguretat, granota de treball, guants, 

ulleres, casc, davantal).  
 

Orientacions metodològiques 
 

Formació a distància: 
 

 
Unitats formatives Durada total de les 

unitats formatives en 
hores 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de formació a 

distància 

Unitat formativa 1 - UF0878  80  20 

Unitat formativa 2 - UF0879 80 20 
Unitat formativa 3 - UF0880 70 20 
Unitat formativa 4 - UF0877 30 10 

 

Seqüència: 
 

Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera 
independent. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 
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MÒDUL FORMATIU 3 
 

Denominació: MECANITZAT PER ARRENCADA DE FERRITJA 
 

Codi: MF0091_2 
 

Nivell de qualificació professional: 2 
 

Associat a la unitat de competència: 
 

UC 0091_2: Mecanitzar els productes per arrencada de ferritja. 
 

Durada: 210 hores 
 

UNITAT FORMATIVA 1 
 

Denominació: PROCÉS DE MECANITZACIÓ PER ARRENCADA DE FERRITJA 
 

Codi: UF0881 
 

Durada: 80 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1 pel que 
fa al muntatge, l'amarratge, l'alineació i el centratge de peces, i amb l'RP2 pel que fa 
a la mecanització amb màquines eina per arrencada de ferritja. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Analitzar la documentació tècnica subministrada per a la mecanització correcta 
del producte segons els criteris de qualitat establerts. 

CE1.1  Interpretar el pla peça i determinar-ne les mesures amb tolerància, 
qualitats superficials i toleràncies de manera que requereixin una atenció 
especial durant el procés de mecanització. 
CE1.2  Identificar el procés de treball i temporitzar de manera correcta les 
operacions de mecanitzat. 
CE1.3  Consultar catàlegs comercials i seleccionar de manera inequívoca les 
eines i els estris que formin part del procés. 

 
C2: Construir i afilar eines per a mecanitzats especials utilitzant màquines i elements 
auxiliars. 

CE2.1  Comprovar que l'eina construïda respon als requisits de forma, geometria 
i duresa requerits en el pla duent a terme els assajos i controls necessaris. 
CE2.2  Verificar que l'esmolat o el rectificat d'eines s'efectuï seguint les normes 
establertes. 
CE2.3  Aplicar les diferents tècniques d'afilat respectant els angles principals de 
l'eina i mantenint els criteris de seguretat. 

 
C3: Muntar la peça que s'ha de mecanitzar en l'estri més adequat regulant les 
pressions d'amarratge en funció del tipus de material i la forma. 

CE3.1  Netejar la peça i l'estri de subjecció perquè encaixin correctament. 
CE3.2  Aplicar els sistemes de centratge i alineació que permetin orientar 
correctament la peça per a la mecanització posterior. 
CE3.3  Utilitzar els elements de transport i elevació per col·locar la peça en l'estri 
segons la normativa de prevenció de riscos laborals. 
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C4: Mecanitzar per arrencada de ferritja mitjançant les màquines eina i d'acord amb 
les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient. 

CE4.1  Efectuar el mecanitzat partint d'un procés definit i dels plans de 
fabricació: 

-  Identificar les eines de tall necessàries per a l'execució.  
-  Posar a punt la geometria de tall i les dimensions de referència.  
-  Seleccionar els paràmetres de tall (velocitat de tall, profunditat, avanç, etc.) 

corresponents a cada eina d'acord amb la documentació tècnica 
corresponent. 

-  Regular els mecanismes (lleves, topalls, finals de carrera, etc.) de les 
màquines. 

-  Dur a terme les operacions d'amarratge de peça i presa de referències de la 
màquina d'acord amb les especificacions del procés.  

CE4.2  Seleccionar el material en brut que s'adapti millor (tant en 
característiques físiques com dimensionals) al que s'especifica al full de procés. 
CE4.3  Mecanitzar les superfícies de centratge o referència (en cas necessari) 
d'acord amb el procés definit. 
CE4.4  Efectuar en màquina les maniobres necessàries per executar el 
mecanitzat d'acord amb les normatives de seguretat. 

 
C5: Obtenir en la peça mecanitzada les característiques (geomètriques i 
dimensionals) establertes a la fitxa de treball: 

CE5.1  Analitzar les diferències que es presentin entre el procés definit i 
l'observat, i identificar les que siguin resultat de les eines, les condicions de tall, la 
màquina o la peça. 
CE5.2  Corregir les desviacions del procés actuant sobre la màquina, l'eina de 
tall o les condicions de mecanitzat. 
CE5.3  Recuperar (si és possible) els productes no conformes i aplicar les 
accions correctives pertinents. 
CE5.4  Establir criteris que determinin la recuperació o no de les peces 
defectuoses segons els conceptes de rendibilitat. 

 
C6: Establir el manteniment de la màquina, i determinar-ne les normes generals d'ús, a 
partir de l'informe de manteniment preventiu: 

CE6.1  Indicar els elements que requereixin manteniment. 
-  Dur a terme les operacions de manteniment d'ús o primer nivell (neteja, 

greixatge, etc.).  
-  Comprovar el nivell dels dipòsits de greixatge.  

CE6.2  Emplenar l'històric de manteniment de la màquina i anotar-hi les 
incidències detectades. 

 
Sumari 

 
1.   Interpretació de la documentació tècnica per al mecanitzat. 

-  Plans: 
-  Toleràncies geomètriques, simbologia i interpretació. 
-  Càlcul dels valors de tolerància per eixos i forats. 

-  Catàlegs comercials d'eines: 
-  Consultes de condicions de treball. 
-  Formes i aplicacions per a les diferents operacions. 

-  Processos de mecanitzat: 
-  Simbologia i interpretació. 

 
2.   Selecció de la matèria primera per al mecanitzat per arrencada de ferritja. 

-  Característiques mecàniques. 
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-  Per les aplicacions. 
-  Presentació comercial dels materials: 

-  Productes semiacabats. 
-  Productes acabats (xapa, pla ample i bigues de perfil). 
-  Productes d'acer laminat de qualitat especial. 
-  Tubs sense costures per a treballs a pressió. 
-  Amb costura soldada. 
-  Perfils conformats en fred. 

-  Material en preforma fos. 
-  Matèria primera forjada. 

 
3.   Màquines eina per a la mecanització per arrencada de ferritja. 

-  Torn: 
-  Tipus de torn. 
-  Aplicacions i operacions principals de mecanitzat: 
-  Cilindratge, mandrinatge, escairament, foradament, estriatge, trossejament 

i roscatge. 
-  Disposició d'engranatges a la caixa Norton, lira o caixa d'avanços. 
-  Fresadora: 

-  Tipus de fresadora. 
-  Operacions principals. 
-  Trepant. 
-  Brotxadora. 
-  Puntejadora. 

 
4.   Accessoris auxiliars de les màquines eina per al mecanitzat per arrencada de 

ferritja. 
-  Sistemes de fixació de peces: 

-  Per mitjà de mordasses mecàniques, hidràuliques i pneumàtiques. 
-  Sobre la taula mitjançant brides o caragols. 
-  Muntatge de brides. 
-  Plat magnètic. 
-  Plat de grapes. 
-  Entre punts. 

-  Sistemes de fixació d'eines: 
-  Distinció segons el tipus de màquina. 

-  Elecció del sistema de centratge: 
-  Centradors mecànics, lluminosos, digitals, làser, etc. 

-  Dispositius de les màquines eina: 
-  De comandament o maniobra. 
-  De transmissió o mecanisme. 
-  De regulació. 

5.   Esmolat i adaptació d'eines per al mecanitzat per arrencada de ferritja. 
-  Tipus de màquines: 

-  Esmoladora. 
-  Rectificadora plana. 
-  Rectificadora cilíndrica. 
-  Mola. 

-  Tècniques d'esmolat. 
-  Elecció de pedres d'esmolar. 
-  Angles d'eines. 

 
6.   Manteniment de màquines (greixatge i nivells). 

-  Objectiu de la lubricació. 
-  Classificació dels productes lubricants: 
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-  Estat. 
-  Origen. 
-  Obtenció. 

-  Normes bàsiques per al greixatge. 
-  Sistemes de greixatge: 

-  Ús de greixadors. 
-  Anell i càmera de greix. 
-  Bany d'oli. 
-  Bomba. 
-  Altres sistemes de greixatge. 

 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: COMPROVACIÓ I OPTIMITZACIÓ DEL PROGRAMA CNC PER AL 
MECANITZAT PER ARRENCADA DE FERRITJA 

 
Codi: UF0882 

 
Durada: 70 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2 pel que 
fa a la comprovació i l'optimització del programa de CNC. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Comprovar que les variables tecnològiques del programa es corresponen amb 
l'ordre de fabricació d'un procés de mecanitzat. 

CE1.1  Verificar les coordenades del programa i la posició zero peça, i corregir-
les si cal per minimitzar recorreguts i temps. 

-  Comprovar que les eines siguin les especificades en l'ordre de fabricació i 
verificar-ne l'estat operatiu. 

-  Verificar que la peça estigui amarrada correctament i verificar-ne la 
posició i l'orientació respecte a la màquina. 

CE1.2  Comprovar que la seqüència del programa es correspon amb la del 
procés de mecanitzat establert. 
CE1.3  Procedir a la simulació del procés d'elaboració de la peça ajustant els 
paràmetres necessaris. 
CE1.4  Transmetre programes via DNC per a l'execució de programes infinits 
orientats a la mecanització de dissenys DAO-FAO. 

C2: Mecanitzar i optimitzar el programa CNC efectuant els mecanitzats de primeres 
peces (sempre que sigui possible en funció del nombre de peces que s'han de 
mecanitzar), comprovant les especificacions del pla de la peça i corregint, si s'escau, 
els errors detectats. 

CE2.1  Controlar en pantalla el procés d'operació i resoldre les contingències 
produïdes. 
CE2.2  Modificar les variables a fi d'adequar el programa a la fabricació de peces 
semblants o unitàries. 
CE2.3  Fer els càlculs matemàtics necessaris, aplicant les fórmules 
corresponents, per determinar el temps de mecanitzat fent servir les variables 
d'avanç i velocitat de tall. 

 
C3: Comparar el resultat obtingut amb el pla de la peça que s'ha de mecanitzar i 
modificar al programa les possibles causes. 

CE3.1  Adaptar el programa de CNC per fabricar peces mecàniques i modificar 
"a peu de màquina" les variables tecnològiques (avanç, voltes, profunditat de 
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passada, excedents per a operacions posteriors, etc.). 
CE3.2  Identificar les parts millorables del programa i proposar alternatives. 
CE3.3  Eliminar del programa els desplaçaments innecessaris, retirades i 
aproximacions allunyades. 
CE3.4  Ajustar les trajectòries, reduint els espais morts sense mecanització, 
per optimitzar els temps. 

 
C4: Controlar la marxa del mecanitzat en processos automàtics i comprovar el 
funcionament correcte dels elements que intervenen en la producció, així com el 
compliment dels temps i els terminis de lliurament. 

CE4.1 Corregir els possibles desplaçaments o desgast de les eines i modificar 
els correctors a la taula d'eines. 
CE4.2 Substituir les eines de tall quan es detectin deformacions o desgast en 
els talls. 
CE4.3 Mantenir la comunicació amb els altres membres del departament per 
garantir una continuïtat òptima de la producció. 

 
C5: Redactar informes i registres de producció amb els resultats de les 
comprovacions dutes a terme en l'entorn real de treball. 

CE5.1 Elaborar un manual d'instruccions dirigit a l'operador de màquina en 
què es reflecteixi la metodologia de les operacions, els punts crítics de la 
producció i les propietats de la peça que requereixin un control especial. 
CE5.2 Completar la fitxa tècnica amb les circumstàncies de la producció que 
no estan reflectides al full de procés però que són importants per fabricar 
correctament el producte. 
CE5.3 Tractar estadísticament els resultats recollits durant el procés de 
mecanització per generar actuacions que optimitzin el procés. 

 
Sumari 

 
1.   Funcions bàsiques de programació amb CNC. 

-  Estructura d'un programa CNC. 
- Identificació de les funcions relacionades amb les condicions tecnològiques. 
- Interpolacions circulars en avanç programat i màxim de màquina. 
- Interpolacions circulars sentit horari i antihorari. 
- Significació de les funcions M. 
- Genèriques. 
- Fabricant. 

2.   Ús d'ordinadors en el nivell d'usuari. 
-  Entorn Windows i MSDOS. 
-  Gestió de carpetes o directoris. 
-  Reenumeració de fitxers. 
-  Còpia de fitxers a unitats extraïbles. 
-  Configuració de programes de comunicació. 
-  Execució de programes de transmissió. 

 
3.   Modes d'operació en màquines CNC. 

-  Manual: 
-  Desplaçament en continu. 
-  Desplaçament en incrementals. 
-  Volant electrònic. 

-  MDI. 
-  Editor: 

-  Edició normal de programa. 
-  Edició amb programació assistida. 
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-  Edició amb playback. 
-  Edició amb Teach-in. 

-  Simulació gràfica. 
-  Automàtic: 

-  Execució en buit. 
-  Bloc a bloc. 
-  Contínua. 

-  Comunicació: 
-  Entrada de dades. 
-  Sortida de dades. 
-  DNC. 

 
4.   Introducció i modificació de programes de CNC. 

-  Accés a pantalles. 
-  Modificació de dades en programes: 

-  Tecles d'edició (inserir, esborrar i alterar). 
-  Taula d'orígens. 
-  Taula de correctors. 
-  Funcions específiques de la botonera i les tecles de la placa de 

comandaments. 
 

5.   Mesures correctores en la detecció d'errors. 
-  Anàlisi de les causes que produeixen l'error. 
-  Errors dimensionals: 

-  Correctors d'eina. 
-  Desgast d'eina. 
-  Posició de zero peça. 
-  Posicionament mecànic dels diferents components de màquina (cons 

portafreses, VDI, etc.). 
-  Geomètrics: 

-  Modificació del procés. 
-  Defectes de màquina. 

-  Qualitat superficial: 
-  Condicions de mecanitzat. 
-  Limitacions de capçal. 
-  Vibracions per subjecció incorrecta. 

-  Deformació: 
-  Pressions d'embridatge. 
-  Muntatge incorrecte. 
 

6.  Registres i informes. 
-  Creació d'un registre d'incidències. 
-  Emplenament de parts d'avaries. 
-  Elaboració d'informes de gestió d'incidències. 

 

 
UNITAT FORMATIVA 3 

 
Denominació: VERIFICACIÓ DEL PRODUCTE MECANITZAT PER ARRENCADA 
DE FERRITJA 

 
Codi: UF0883 

 
Durada: 30 hores 
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Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3. 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1: Identificar que la matèria primera reuneix les condicions físiques i dimensionals 
requerides a la documentació tècnica de la peça, el pla i el full de procés. 

CE1.1 Comprovar les condicions físiques de duresa (mitjançant assajos de 
duresa) i comparar-les amb les condicions requerides a la fitxa tècnica del 
procés. 
CE1.2 Seleccionar el material en brut que s'adapti millor, per la forma, al que 
s'especifica al full de procés (barra massissa, tub, material tallat, preconformat, 
etc.). 
CE1.3 Verificar a les peces preconformades que hi hagi material suficient 
(excedent de material o excés) per garantir la mecanització correcta de la peça, 
sense zones mancades. 

 
C2: Identificar els instruments de mesura i comparació descrits al full de procés per a 
cadascuna de les operacions de mecanitzat. 

CE2.1 Descriure els estris de mesura i verificació i relacionar-los amb les 
aplicacions, el rang de mesura i la precisió requerida. 
CE2.2 Comprovar si els estris descrits al full de procés compleixen amb les 
especificacions tècniques requerides. 

 
C3: Utilitzar els diferents aparells de verificació seguint les tècniques d'ús correctes 
que garanteixin la fiabilitat de la presa de dades. 

CE3.1  Revisar els mètodes i la freqüència del calibratge, l'entrenament del 
verificador i la idoneïtat de l'equip d'assaig. 
CE3.2  Comprovar el calibratge dels aparells de verificació, mitjançant cales i 
patrons, per garantir-ne el funcionament correcte i la precisió de la presa de 
mesures. 
CE3.3  Verificar el funcionament correcte dels programes informàtics utilitzats 
per gestionar i controlar els aparells de mesura automàtics. 
CE3.4 Mesurar i verificar les peces utilitzant adequadament els instruments de 
control i prestant atenció als errors derivats del mal ús dels instruments fet pel 
verificador. 

 
C4: Establir procediments per controlar i mantenir els processos de mesura sota 
control estadístic, incloent-hi l'equip, els procediments i les habilitats de l'operador. 

CE4.1  Descriure detalladament els possibles errors que presentin les peces 
mecanitzades, documentar la fitxa tècnica en un format normalitzat i proposar 
les correccions necessàries. 
CE4.2  Comparar l'error obtingut en la mesura amb els requisits sol·licitats en 
el pla i adoptar les accions correctives quan no s'assoleixin els objectius 
d'exactitud i precisió. 
CE4.3  Identificar les unitats o els lots produïts per poder localitzar els que es 
cregui que no són conformes. 
CE4.4  Separar les unitats no conformes de les conformes per prevenir-ne l'ús 
fins que es decideixi una acció apropiada. 

 
Sumari 

 
1.   Metrologia. 

-  Concepte de mesura. 
-  Sistemes d'unitats: 

-  Mides lineals i angulars. 
-  Mesures especials. 
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-  Rosques, engranatges. 
-  Procediments de mesura i verificació. 
-  Tècniques de mesurar: 

-  Dimensionals. 
-  Trigonomètriques. 
-  Formes geomètriques. 

-  Estris de mesura i comparació del producte mecanitzat. 
-  Estris de mesura directa: 

-  Peu de rei. Tipus, funcionament i maneig. 
-  Micròmetre d'exteriors o interiors. Tipus, funcionament i maneig. 
-  Normes de manteniment i conservació. 

-  Instruments de comparació: 
-  D'ampliació mecànica. 
-  Pneumàtica, hidràulica, elèctrica, electrònica i òptica. 
-  Normes d'ús i conservació. 

-  Instruments de verificació: 
-  Verificació de plenitud, paral·lelisme i magnituds lineals. 
-  Galgues. 

 
2.   Tècniques de verificació del producte mecanitzat. 

-  Signes de mecanitzat i acabat superficial. 
-  Tècniques de mesura, plenitud, angularitat, comparadors, rugosímetre, 

màquines de mesurar, projector de perfils, etc.  
-  Acabat superficial, paràmetres de rugositat mitjana i màxima. 
-  Duròmetre: escales de duresa aplicades en funció dels materials. 
-  Verificació de dureses amb duròmetres, interpretació de les escales. 
-  Comprovació de la rugositat de peces de mida, forma i grau d'acabat diferent 

amb el rugosímetre.  
-  Errors de mesura i control de verificació. 
-  Exactitud. 
-  Precisió i apreciació. 
-  Classificació dels errors. 
-  Relatiu als instruments de mesura. Calibratge, estat de conservació, ús 

inadequat.  
-  Per raó del verificador. Lectura falsa per error de paral·lelisme o pressió de 

contacte incorrecta.  
-  Com a conseqüència d'errors geomètrics de la peça. 
-  Condicions ambientals de temperatura, humitat, etc. 
-  Anàlisi dels errors i de les causes. 
-  Periodicitat en la presa de mesures. 

 
3.  Control de qualitat del producte mecanitzat. 

-  Pautes de control. 
-  Processos estadístics i generació d'informes. 
-  Conceptes bàsics: 

-  Mesures centrals o de posició. 
-  Mesures de dispersió. 
-  Recorregut. 
-  Desviació mitjana. 
-  Variància. 

-  Representació gràfica: 
-  Diagrama de barres. 
-  Diagrama de sectors. 
-  Criteris d'interpretació de gràfics de control. 
-  Informes i pautes de verificació, aspectes que cal considerar per a la seva 
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realització i presentació.  
-  Defectes de qualitat típics que presenten les peces mecanitzades i causes 

possibles d'aquests defectes.  
 
 

UNITAT FORMATIVA 4 
 

Denominació: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MEDIAMBIENTALS AL 
MECANITZAT PER ARRENCADA DE FERRITJA 

 
Codi: UF0877 

 
Durada: 30 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2 i 
l'RP3 pel que fa a la prevenció de riscos. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Analitzar les mesures de prevenció i de seguretat respecte a les actuacions de la 
manipulació de les instal·lacions i els equips, contingudes en els plans de seguretat 
de les empreses del sector. 

CE1.1  Especificar els aspectes de la normativa de prevenció i seguretat 
relacionats amb els riscos derivats de la manipulació d'instal·lacions i equips. 
CE1.2  Identificar i avaluar els factors de risc i els riscos associats. 
CE1.3  Identificar els requeriments de protecció mediambiental derivats de les 
actuacions amb productes contaminants. 
CE1.4  Descriure els requeriments de les àrees de treball i els procediments per 
preparar-los, i determinar els riscos laborals específics corresponents i les 
mesures correctores. 
CE1.5  Analitzar els requeriments de primers auxilis en diferents supòsits 
d'accidents. 
CE1.6  Definir els drets i deures de l'empleat i de l'empresa en matèria de 
prevenció i seguretat. 

 
C2: Aplicar el pla de seguretat i analitzar les mesures de prevenció, seguretat i 
protecció mediambiental de l'empresa. 

CE2.1  Aplicar mesures preventives i correctores davant dels riscos detectats, 
inclosos la selecció, la conservació i un ús correcte dels equips de protecció 
individual i col·lectiva. 
CE2.2  Aplicar els protocols d'actuació davant de possibles emergències, com 
ara: 

-  Identificar les persones encarregades de tasques específiques.  
-  Informar de les disfuncions i els casos perillosos observats.  
- Procedir a l'evacuació dels edificis d'acord amb els procediments establerts 

en cas d'emergència. 
CE2.3  Adoptar les mesures sanitàries bàsiques, tècniques de primers auxilis i 
trasllat d'accidentats en diferents supòsits d'accidents. 

 
C3: Analitzar les mesures preventives que s'han d'adoptar per a la prevenció de 
riscos i l'aplicació de normes mediambientals durant l'execució de les operacions en 
les màquines emprades en la mecanització per arrencada de ferritja. 

CE3.1  Identificar els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació 
dels diferents materials, productes, eines manuals, estris i màquines, així com els 
mitjans de transport emprats en la mecanització. 
CE3.2  Descriure els elements de seguretat de les màquines, així com els 
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sistemes i la indumentària que s'han d'emprar en les diferents operacions de 
mecanitzat per arrencada de ferritja. 
CE3.3  A partir d'un supòsit pràctic degudament caracteritzat per les operacions 
que s'han de dur a terme, l'entorn, el material i els mitjans que cal utilitzar: 

-  Determinar les condicions de seguretat requerides en les operacions de 
preparació i posada en marxa de les màquines. 

-  Establir les mesures de seguretat i precaució que s'han d'adoptar en funció 
de les normes i instruccions específiques aplicables a les diferents 
operacions. 

CE3.4  Identificar, seleccionar i classificar els productes de rebuig segons la 
perillositat i l'impacte ambiental. 
 

 
Sumari 

 
1.  Conceptes bàsics sobre seguretat i salut a la feina. 

-  Feina i salut. 
-  Riscos professionals. 
-  Factors de risc. 
-  Conseqüències i danys derivats de la feina: 

-  Accident laboral. 
-  Malaltia professional. 
-  Altres patologies derivades del treball. 
-  Repercussions econòmiques i de funcionament. 

-  Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals: 
-  La llei de prevenció de riscos laborals. 
-  El reglament dels serveis de prevenció. 
-  Abast i fonaments jurídics. 
-  Directives sobre seguretat i salut a la feina. 

-  Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut a la feina: 
-  Organismes nacionals. 
-  Organismes de caràcter autonòmic. 

 
2.  Riscos generals i prevenció. Actuació en emergències i evacuació. 

-  Riscos en el maneig d'eines i equips. 
-  Riscos en la manipulació de sistemes i instal·lacions. 
-  Riscos en l'emmagatzematge i el transport de càrregues. 
-  Riscos associats al mitjà de treball: 

-  Exposició a agents físics, químics o biològics. 
-  El foc. 

-  Riscos derivats de la càrrega de treball: 
-  La fatiga física. 
-  La fatiga mental. 
-  La insatisfacció laboral. 

-  La protecció de la seguretat i salut dels treballadors: 
-  La protecció col·lectiva. 
-  La protecció individual. 

-  Tipus d'accidents. 
-  Avaluació primària de l'accidentat. 
-  Primers auxilis. 
-  Socorrisme. 
-  Situacions d'emergència. 
-  Plans d'emergència i evacuació. 
-  Informació de suport per a l'actuació d'emergències. 
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3.   Prevenció de riscos específics en el mecanitzat per arrencada de ferritja. 
-  Riscos de manipulació i emmagatzematge. 
-  Identificar els riscos de les instal·lacions: 

-  Caigudes. 
-  Projecció de partícules.  

-  Elements de seguretat en les màquines. 
-  Contactes amb substàncies corrosives. 
-  Toxicitat i perillositat ambiental de greixos, lubricants i olis. 
-  Equips de protecció col·lectiva (els requerits segons el mecanitzat per 

arrencada de ferritja).  
-  Equips de protecció individual (botes de seguretat, granota de treball, guants, 

ulleres, casc, davantal).  
 

Orientacions metodològiques 
 

Formació a distància: 
 

 
Unitats formatives Durada total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre màxim d'hores 

susceptibles de formació a 
distància 

Unitat formativa 1 - UF0881  80  20 

Unitat formativa 2 - UF0882 70 20 
Unitat formativa 3 - UF0883 30 10 
Unitat formativa 4 - UF0877 30 10 

 

Seqüència: 
 

Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera 
independent. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE MECANITZAT 
PER ARRENCADA DE FERRITJA 

 
Codi: MP0182 

 
Durada: 80 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Programar procediments de mecanitzat en diferents processos i contextos. 

CE1.1  Col·laborar en l'elaboració dels processos de mecanitzat posant en 
pràctica tots els coneixements adquirits durant el curs. 
CE1.2  Ajudar en l'organització de tasques programades. 
CE1.3  Contribuir, en la mesura del possible, a l'optimització dels temps en els 
processos de mecanitzat. 

 
C2: Preparar les màquines eina per al mecanitzat per arrencada de ferritja. 

CE2.1  Col·laborar en el procés d'identificació dels elements de les màquines, 
els estris, els accessoris, les eines, els processos de muntatge i la regulació de 
peces. 
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CE2.2  Dur a terme les operacions de manteniment (greixatge, lubricació, 
refrigeració i protecció general). 
CE2.3  Col·laborar en la preparació de la màquina de mecanitzat, el muntatge i 
el calibratge de tots els elements. 
CE2.4  Ajudar en la definició de paràmetres de velocitats, la comparació, la 
definició de zero peça i la càrrega de programes CNC. 
CE2.5 Col·laborar en la realització, la verificació i l'optimització de programes de 
CNC i participar en la preparació dels processos auxiliars de fabricació. 
CE2.6  Participar en la manipulació i el transport de peces. 
CE2.7  Col·laborar en l'automatització de les màquines utilitzades en els 
processos de fabricació. 
CE2.8  Participar en la regulació de les variables dels processos auxiliars. 

 
C3: Operar amb les màquines eina per mecanitzar per arrencada de ferritja en 
diferents processos i contextos. 

CE3.1  Seguir el procés de fabricació establert, comprovant el muntatge 
correcte tant d'eines com de peça i plantejant processos alternatius en les 
operacions susceptibles de millora. 
CE3.2  Proposar solucions davant de possibles contingències en el mecanitzat. 
CE3.3  Adaptar programes de CNC en els diferents processos de mecanitzat o 
fabricació. 
CE3.4  Mantenir la producció dins dels marges de tolerància (dimensionals i de 
forma) establerts en el procés. 
CE3.5  Revisar els nivells dels dipòsits tant de greixatge com de refrigerant i 
omplir-los si cal. 

 
C4: Participar en els processos de treball de l'empresa seguint les normes i 
instruccions establertes al centre de treball. 

CE4.1  Comportar-se de manera responsable tant en les relacions humanes 
com en les laborals. 
CE4.2  Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE4.3  Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes 
i intentar que s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE4.4  Integrar-se en els processos de producció del centre de treball. 
CE4.5  Fer ús dels canals de comunicació establerts. 
CE4.6  Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut 
laboral i protecció del medi ambient. 
CE4.7  Mantenir els equips, els estris i les eines del lloc de treball. 

 
Sumari 

 
1.  Optimització dels processos de desenvolupament. 

-  Col·laboració en els processos de mecanitzat. 
-  Elaboració i execució de les tasques programades. 
-  Seguiment i optimització dels temps en els processos de mecanitzat. 

 
2.  Muntatge i preparació de les màquines eina. 

-  Preparació de la màquina eina. 
-  Mitjans auxiliars del procés de mecanitzat. 
-  Operacions de manteniment de primer nivell. 
-  Creació de programes de CNC. 
-  Millora de mecanitzats, modificació de paràmetres o programes de CNC. 
-  Càrrega de programes de CNC en màquina. 
-  Instal·lació de mitjans estructurals d'automatització. 
-  Regulació dels mitjans estructurals d'automatització. 
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3.  Conducció i maneig de màquines eina convencionals i CNC. 

-  Seguiment del full de procés. 
-  Comprovació del muntatge d'eina correcte i de l'embridatge de peça. 
-  Modificacions en els processos per solucionar possibles contingències. 
-  Substitució d'eines o plaquetes davant de desgastos per mecanització. 
-  Modificació dels correctors d'eines per obtenir les peces dins de les toleràncies 

dimensionals establertes en el procés.  
-  Eliminació de rebaves. Neteja de la zona de treball, estris d'embridatge i peça 

per mecanitzar.  
 

4.  Integració i comunicació al centre de treball. 
-  Comportament responsable al centre de treball. 
-  Respecte dels procediments i les normes del centre de treball. 
-  Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
-  Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
-  Ús dels canals de comunicació establerts al centre de treball. 
-  Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
-  Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció 

del medi ambient.  
-  Neteja, ordenació i manteniment dels equips disponibles i el lloc de treball.  

 
 

IV.  PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS 
 
 

(*) Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 

 
 

 
Mòdul formatiu 

 
 

 
Acreditació requerida 

Si es disposa 
d'acreditació 

Si no es 
disposa 

d'acreditació 
 
 
 
 

MF0089_2: 
Processos per 
arrencada de 
ferritja. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

• Tècnic/a superior en la família de fabricació 
mecànica. 

• Certificats de professionalitat de nivell 3 de 
l'àrea professional d’operacions 
mecàniques de la família professional de 
fabricació mecànica. 

 
 
 
 
 

 
2 anys 

 
 
 
 
 

 
4 anys 

 
 
MF0090_2: 
Preparació i 
programació de 
màquines i 
sistemes 
d'arrencada de 
ferritja. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

• Tècnic/a superior en la família de fabricació 
mecànica. 

• Certificats de professionalitat de nivell 3 de 
l'àrea professional d’operacions mecàniques 
de la família professional de fabricació 
mecànica. 

 
 
 
 
 
 

2 anys 

 
 
 
 
 
 

4 anys 
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Espai formatiu 

Superfície (m2) 
15 alumnes 

Superfície (m2) 
25 alumnes 

Aula de gestió 

Taller de mecànica per al mecanitzat per 
arrencada de ferritja 

45 
150 

60 
200 

 

(*) Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 

 
 

 
Mòdul formatiu 

 
 

 
Acreditació requerida 

Si es 
disposa 

d'acreditació 

Si no es 
disposa 

d'acreditació
 
 
 
MF0091_2: 
Mecanitzat per 
arrencada de 
ferritja. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

• Tècnic/a superior en la família de fabricació 
mecànica. 

• Certificats de professionalitat de nivell 3 de 
l'àrea professional d’operacions 
mecàniques de la família professional de 
fabricació mecànica. 

 
 
 
 
 
 

2 anys 

 
 
 
 
 
 

4 anys 

 
 
V.  REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 

 
 
 
 
 
 
 

 

Espai formatiu M1 M2 M3 

Aula de gestió 

Taller de mecànica per al mecanitzat per 
arrencada de ferritja 

X X 

X 

X 

X 

 
 

Espai formatiu  Equipament 
 
 
 
 

Aula de gestió 

 
- Equips audiovisuals. 
- PC instal·lats en xarxa, canó de projecció i Internet. 
- Programari específic de l'especialitat. 
- Pissarres per escriure amb retolador. 
- Material d'aula. 
- Taula i cadira per al formador. 
- Taules i cadires per als alumnes. 
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Espai formatiu  Equipament 

Equip i maquinària. 
- Bancs d'ajust amb cargol i marbres per comparar i mesurar. 
- Màquines eina convencionals per arrencada de ferritja: torns, 

fresadores, trepants, serres, etc. 
- Màquines eina per arrencada de ferritja de CNC. 
- Màquines auxiliars: esmoladores, talladores, serres automàtiques de 

cinta, etc. 
 

Taller de mecànica per 
al mecanitzat per 
arrencada de ferritja 

- Instruments i equips de mesura i control: peus de rei, cintes mètriques, 
micròmetres, rossets, galgues, calibres, nivells de precisió, 
rugosímetres, duròmetres, projectors de perfils, comparadors. 

Eines i utillatge. 
- Sistemes de subjecció estàndard i utillatges específics: mordasses, 

plats, plaquetes, portabroques, etc. 
- Eines de tall, conformat i especials. 
- Accessoris estàndard i especials per al mecanitzat: contrapunts, 

portapinces, aparells divisors, etc. 
Material de seguretat. 
- EPI i material de protecció i seguretat: ulleres, botes, guants, taps per a 

les orelles, etc. 
 

 

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

 
Les instal·lacions i els equipaments han de complir la normativa industrial i 
higienicosanitària corresponent i han de respondre a mesures d'accessibilitat universal i 
seguretat dels participants. 

 
Quan la formació s'adreci a persones amb discapacitat, caldrà fer les adaptacions i els 
ajustos necessaris per assegurar que hi participin en condicions d'igualtat. 

 
Les pràctiques que requereixin instal·lacions difícils d'ubicar als centres a causa del cost 
econòmic o d'infraestructura es poden substituir per suports d'aprenentatge interactius 
que hagin tingut lloc a centres de producció reals  

 
 
 


