
 

CM INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO 

Grao: Medio (LOE). 

 

Oferta do CIFP a Xunqueira:   

o Réxime Ordinario, presencial.  

o Réxime modular ou de persoas adultas, modalidade presencial (horario de 

tarde-noite) 

 

Duración: 2000 horas (Dous cursos no réxime ordinario) 

 

Qué título se obtén?: Técnico/a en instalación e amoblamento. 

 

Temporalización: 

      

     Réxime Ordinario: 

1º curso: de setembro a xuño. 

2º ano: de setembro a marzo e a formación en centros de traballo (410h) de 

abril a xuño ou en calquera dos seus períodos extraordinarios (setembro-

decembro, xaneiro-marzo, abril-xuño) 

 

      Réxime Modular (duración variable, matrícula por módulos). Duración mínima: 

1º ano: de setembro a xuño. 

2º ano: de setembro a xuño  

3º ano: formación en centros de traballo (410h) de setembro a decembro ou en 

calquera dos seus períodos extraordinarios (xaneiro-marzo, abril-xuño, 

setembro-decembro) 

 

Que se aprende a facer? 

Instalar elementos de carpintaría e estructuras de madeira e mobles, realizando os 

procesos de mecanizado, montaxe, axuste e acabamento, cumprindo as 

especificacións de calidade, seguridade  e protección ambiental. 

 

En que ámbitos se traballa? 

En empresas dedicadas á montaxe e a instalación de carpintaría e amoblamento, e á 

aplicación de produtos de acabamento. 

 

 

 



 

Ocupacións e postos de traballo máis relevantes 

Xefe/a de equipos de carpinteiros de madeira, carpinteiro/a de armar em construcción, 

carpinteiro/a en xeral, carpinteiro/a de decorados, ebanista e traballador/ora 

asimilado/a, montador/ora instalador/ora de mobles, fabricante de estruturas de 

madeira e pezas de carpintaría e ebanistería para a construción. 

  

Acceso a outros estudos: Bacharelatos e ciclos superiores (mediante proba de 

acceso). 

  

Normativa: 

*Real Decreto 880/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico en 

Instalación y Amueblamiento y se fijan sus enseñanzas mínimas.  (BOE 22/07/2011) 

*DECRETO 175/2012, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo  
formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en instalación e  
amoblamento. (DOG 28/08/2012) 

 

MÓDULOS HORAS 

Primeiro curso  

MP0542 Control de almacén 53 

MP0782 Formación e orientación laboral 107 

MP0538 Materiais en carpintaría e moble 133 

MP0540 Operacións básicas de carpintaría 240 

MP0541 Operacións básicas de moblaxe 240 

MP0539 Solucións constructivas  187 

Segundo curso  

 MP0783 Empresa e iniciativa emprendedora 53 

MP0784 Formación en centros de traballo 410 

MP0780 Instalación de carpintaría 210 

MP0780 Instalación de estructuras de madeira 140 

 MP0779 Instalación da moblaxe 87 

MP0778 Planificación da instalación 140 

Total 2000 

*Os módulos en negra están asociados a alguna unidade de competencia. 

 

 



 

Requisitos de acceso: 

Podes acceder a un ciclo de grado medio cando reúnas algún dos seguintes 
requisitos: 

Acceso directo: 

 Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria 
Obrigatoria  ou dun nivel académico superior. 

 Estar en posesión dun título de Técnico ou de Técnico Auxiliar ou 
equivalente a efectos académicos. 

 Ter superado o segundo curso do Bacharelato Unificado e Polivalente 
(BUP). 

 

Acceso mediante PCPI: ter superados os módulos obrigatorios do PCPI. 

 

Acceso mediante proba (para os que non teñan algún dos requisitos anteriores) 

 Ter superado a proba de acceso a ciclos formativos de grado medio  
(requerirase ter, dezasete anos, cumpridos no ano de realizar a proba). 

 Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. 

http://www.todofp.es/todofp/pruebas-certificaciones/ciclos-grado-medio.html

