
 

CS DESEÑO E AMOBLAMENTO 

Grao: Superior (LOE). 

 

Oferta do CIFP a Xunqueira  

o Réxime Ordinario, presencial (Horario de tarde)  

 

Duración: 2000 horas (Dous cursos no réxime ordinario) 

 

Qué título se obtén?: Técnico/a superior en deseño e amoblamneto 

 

Temporalización: 

Réxime Ordinario: 

1º curso: de setembro a xuño. 

2º curso: de setembro a marzo e a formación en centros de traballo (384 horas) 

e o proxecto (26 horas) de abril a xuño ou en calquera dos períodos 

extraordinarios (setembro-decembro, xaneiro-marzo, abril-xuño) 

 

Que se aprende a facer? 

Deseñar mobles e elementos decarpintaría, xestionar a súa produción e a súa instala 

ción, e participar no mantemento dos sistemas de calidade, de protección ambiental e 

de prevención de riscos laborais. 

 

En que ámbitos se traballa? 

No sector da produción e a instalación de carpintaría e moble, en pequenas, 

medianas e grandes empresas, por conta allea ou por conta propia, desenvolvendo 

funcións de deseño técnico, supervisión da produción, fabricación automatizada, 

execución de proxectos de amoblamento e montaxe de instalacións. 

 

Ocupacións e postos de traballo máis relevantes 

Debuxante proxectista de mobles, técnico/a en desenvolvemento de produtos de 

carpintaría e mobles, proxectista de carpintaría e moble, xerente de empresas de 

madeira, moble e outras manufacturas, técnico/a de control de calidade en industrias 

de madeira e cortiza, en cargado/a de oficina técnica, xefe/a de fabricación, controla 

dor/ora de produción, xefe/a de sección, xefe/a de equipo. 

 

Acceso a outros estudos: Universidade, con posibilidade de validación de 

asignaturas dos estudos de Grao. 

 

 

 



 

 

MÓDULOS HORAS 

Primeiro curso  

Automatización en carpintaría e moble 187 

Fabricación en carpintaría e moble 213 

Formación e orientación laboral 107 

Procesos en industrias de carpintaría e moble 133 

Representación en carpintaría e moblaxe 213 

Xestión da produción en carpintaría e moble 107 

Segundo curso  

Empresa e iniciativa emprendedora 53 

Formación en centros de traballo 384 

Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble 175 

Deseño de carpintaría e moble 140 

Instalacións de carpintaría e moblaxe 105 

Prototipos en carpintaría e moble 157 

Proxecto de deseño e amoblamento 26 

Total 2000 

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

Normativa: 

 
Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 
superior en Diseño y Amueblamiento y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
Decreto 216/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo 
formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Deseño e 
amoblamento. 

Requisitos de acceso: 

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

 Título de Bacharelato  ou equivalente 

 Título de Técnico/a superior ou de Técnico Especialista ou equivalente a 
efectos académicos. 

 Título de BUP 

 Título de Técnico/a (ciclo formativo de grao medio) 



 

 Proba de acceso a ciclos de grao superior 

 Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. 

 Outros 

 

 

http://www.edu.xunta.es/fp/admision-grao-superior

