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Vist i plau del Departament d'Ensenyament
Núm. de registre data
Pròrroga núm:
PLANIFICACIÓ PLA D'ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL. LES PARTS SOTASIGNANTS ACORDEN
La formalització del següent pla d'activitats d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les condicions que s'especifiquen.
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: CARMELO GÓMEZ PASCUAL
Com a Director/a del Centre: INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL
Tutor/a del Centre: M. INMACULADA FONT POTRONY
Dades de contacte:
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA
El/La Sr/Sra:
En concepte de:
Tutor/a de l'Empresa/Entitat:
PER L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:

De l'entitat:

DNI:

Família Professional: FUSTA, MOBLE I SURO
Estudi: FUSTERIA I MOBLE (FS10)
Durada FCT: 350 hores
Àmbit professional i de treball
Aquest professional exerceix la seva activitat en les indústries dedicades a la fabricació i muntatge de mobiliari i elements
de fusteria i en l'aplicació de productes d'acabat. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
Operador de màquines fixes per fabricar productes de fusta. Operador de premses. Operador - armador en banc. Muntador
- assemblador d'elements de fusteria. Vernissador - lacador. Responsable de secció d'acabats.
Pla d'activitats
Activitats formatives
1. Referents al desenvolupament de producte.
1.1. Presa de dades i elaboració de propostes.
1.2. Llistat i especificació de materials.
1.3. Determinació de processos de fabricació i interpretació d'informació tècnica.
1.4. Execució de plànols fent ús de TIC.
2. Referents amb l'emmagatzematge en fusteria i moble.
2.1. Recepció, classificació i emmagatzematge de mercaderies.
2.2. Classificació, emmagatzematge i expedició de productes acabats.
3. Referents al mecanitzat manual de fusta i derivats.
3.1. Realització d'operacions de marcatge i preparació del mecanitzat.
3.2. Manteniment de primer nivell i mecanització amb eines manuals i màquines portàtils.
3.3. Manteniment operatiu i mecanització amb màquines convencionals.
4. Referents al mecanitzat CNC de fusta i derivats.
4.1. Interacció CAD-CAM.
4.2. Programació de màquines automatitzades i de CNC.
4.3. Manteniment operatiu i mecanització amb màquines automatitzades i de CNC.
5. Referents al muntatge en fusteria i moble.
5.1. Preparació i mecanització del muntatge.
5.2. Muntatge amb adhesiu i ferramenta.
5.3. Composició d'elements de fusteria i moble.
6. Referents a l'acabat en fusteria i moble.
Per tal que així consti, s'estén aquest pla d'activitats i el signen les parts interessades.
1. Pel centre
2. Per l'Empresa/entitat col·laboradora

El/La tutor/a de pràctiques: M. INMACULADA FONT POTRONY
BID.Banc Integrat de Dades

El/La tutor/a de l'Empresa/Entitat col·laboradora:
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6.1. Preparació de superfícies per l'aplicació d'acabats.
6.2. Preparació de mescles de productes d'acabat.
6.3. Manteniment i preparació d'equips d'acabat i aplicació de productes.

Per tal que així consti, s'estén aquest pla d'activitats i el signen les parts interessades.
1. Pel centre
2. Per l'Empresa/entitat col·laboradora

El/La tutor/a de pràctiques: M. INMACULADA FONT POTRONY
BID.Banc Integrat de Dades

El/La tutor/a de l'Empresa/Entitat col·laboradora:

