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Familia profesional

Madeira,
moble
e cortiza

Formación e acreditación
Un ámbito de traballo, como por exemplo o de MADEIRA E MOBLE,
pode ter unha serie de ocupacións que requiran diferentes niveis de
formación e especialización que se poden acadar a través de ciclos
formativos de formación profesional que conducen á obtención dun
titulo oﬁcial de formación profesional, ou ben a través de cualiﬁcacións
que conducen á obtención dun certiﬁcado de profesionalidade, que
acredita que o/a traballador/a adquiriu unha serie de cualiﬁcacións
profesionais para desempeñar unhas ocupacións e uns postos de
traballo determinados.
Por outra banda, a través do sistema de acreditación e competencias
profesionais pódese obter o recoñecemento de unidades de
competencia que en conxunto levan ao recoñecemento de
cualiﬁcacións conducentes á obtención dun certiﬁcado de
profesionalidade ou parte dun título.

Cualificacións

Títulos FP

Certificados de profesionalidade

Deseño e amoblamento

Proxectos de instalación
e amoblamento

Procesamento e
transformación da
madeira

Serraxe de madeira

Carpintaría e moble

Aplicación de vernices e
lacas en elementos de
carpintaría e moble

non referida no catálogo de

Nivel
especialización

cualiﬁcacións

Especialista

Nivel superior

MAM425_3
Proxectos de instalación e
amoblamento

Xerente de empresas
de madeira e cortiza

MADEIRA
E MOBLE

MAM061_2
Serraxe de madeira

Nivel medio
Operador/a de máquinas
tronzadoras de madeira

Nivel básico
Mantedor de Operador/a
de tren de acabamento de
mobles

MAM275_1
Aplicación de vernices e
lacas en elementos de
carpintaría e moble

Formación
A través do sistema de formación profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pode obter formación para os/as seus/súas empregados/as ou propor formación para futuros/as
empregados/as.
Segundo o nivel de especialización requirido, esta formación pode ser de nivel básico, medio, ou superior, ou especializada.
Poderase obter a través das seguintes vías:
 Ciclos formativos de formación profesional. Conducen á obtención dun titulo oficial de formación profesional e dotan o/a traballador/a das capacidades para as ocupacións que se indican.
 Cualificacións profesionais. Conducen á obtención dun certificado de profesionalidade que acredita que o/a traballador/a adquiriu determinadas cualificacións profesionais para desempeñar as ocupacións e os
postos de traballo que se indican.

Ciclos formativos

Nivel básico

Nivel medio

Carpintaría e moble
Instalación e amoblamento
 Montador/ora de produtos de ebanistaría en xeral.
 Xefe/a de equipos de carpinteiros de madeira.
 Montador/ora de mobles de madeira ou similares.
 Carpinteiro/a de armar en construción.
 Carpinteiro/a en xeral.
 Montador/ora produtos de madeira excepto
ebanistaría.
 Carpinteiro/a de decorados.
 Montador/ora de envases e embalaxes de madeira e  Ebanista e traballador/ora asimilado/a.
similares.
 Montador/ora instalador/ora de mobles.
 Acabador/ora de mobles de madeira.
 Fabricante de estruturas de madeira e pezas de carpintaría e ebanistería
 Acoitelador/ora e vernizador/ora de parqué.
para a construción.
 Vernizador/ora e lacador/ora de artesanía de
Carpintaría e moble
madeira.
 Operador/ora de máquinas fixas para fabricar produtos de madeira.
 Vernizador/ora e lacador/ora de mobles de madeira.
 Operador/ora de prensas.
 Operador/ora de tren de acabamento de mobles.
 Operador/ora armador/ora en banco.
 Embalador/ora, empaquetador/ora e etiquetador/ora
 Montador/ora ensamblador/ora de elementos de carpintaría.
á man.
 Vernizador/ora lacador/ora.
 Peón da industria da madeira e da cortiza.
 Responsable de sección de acabamentos.
 Tapiceiro/a de mobles..
Procesamento e transformación da madeira
 Manipulador/a de madeira en rolo.
 Operador/a de máquinas tronzadoras de madeira.
 Operador/a de máquinas descortizadoras de madeira.
 Operador/a de serradoiros, en xeral.
 Operario/a de máquinas trituradoras de madeira.
 Operario/a de máquinas para fabricar aglomerados.
 Operador/a de serradoiros, de máquinas de fabricación de taboleiros e de
instalacións afíns para o tratamento da madeira.
 Operario/a de trens mecanizados de taboleiros aglomerados.
 Operario/a de máquinas cortadoras de melamina.
 Operario/a de máquinas melaminizadoras.
 Operador/a de máquinas fixas para fabricar produtos de madeira.
 Impregnador/a de madeira.
 Traballador/a do tratamento de madeira en xeral.
 Operario/a de secado e tratamento de madeira.
 Operario/a de máquina impregnadora de madeira.

Nivel superior
Deseño e amoblamento
 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.
 Encargado/a de oficina técnica.
 Xefe/a de fabricación.
 Controlador/ora de produción.
 Xefe/a de sección.
 Xefe/a de equipo.

Nivel Especialización

Nivel básico

Nivel medio
Operario/a de instrumental de tratamento de madeira en xeral.
Operario/a de fornos autoclaves (tratamentos químicos e afíns).
Encargado/a de taller de tratamento de madeira.
Condutor/a operario/a de vehículos de trasporte de madeiros.
Vernizador/a, aplicador/a de tinturas, fondos e acabamentos, con medios
manuais e mecánicos (pistolas, máquinas de vernizar e equipamentos
electrostáticos).
 Responsable de sección de acabamentos.






Nivel superior

Nivel Especialización

Nivel básico

Nivel medio

Cualificacións

Aplicación de vernices e lacas en elementos Acabamento de carpintaría e moble
de carpintaría e moble
 Vernizador/a, aplicador/a de tinturas, fondos e acabamentos, con medios manuais e mecánicos
 Acabador/a de mobles de madeira
(pistolas, máquinas de vernizar e equipamentos electrostáticos)
 Acoitelador/a vernizador/a de parqué
 Responsable de sección de acabamentos
 Vernizador/a lacador/a de mobles e/ou artesanía de madeira
 Vernizador/a lacador/a de artesanía de
madeira
 Peón/oa de industria da madeira e a cortiza
 Vernizador/a lacadores de mobles de
Aplicación de tratamentos preventivos e curativos na madeira e derivados en planta industrial
madeira
 Operador/a de carretas elevadoras
 Operador/a de tren de acabamento de
 Carreteiro/a almaceneiro/a
mobles
 Aplicador/a operario/a de aplicación de biocidas en tratamentos preventivos ou curativos sobre a
Fabricación de obxectos de cortiza
madeira e derivados en planta industrial
 Operario/a de máquinas de trituración de
 Aplicador/a ou operario/a de máquinas industriais de impregnación da madeira ou derivados
cortiza
 Aplicador/a ou operario/a de fornos ou plantas térmicas para o tratamento da madeira ou derivados
 Operario/a de máquinas para tratamento de
 Aplicador/a ou operario/a de equipamentos e instrumental de tratamento de madeira ou derivados, en
cortiza, en xeral
xeral
 Operario/a de máquinas aglomeradoras de

Aplicador/a ou operario/a de serradoiro encargado das bañeiras de antiazulado
cortiza
 Operario/a de máquinas para fabricar
artigos de cortiza, en xeral
 Operador/a de máquinas para fabricar
artigos de cortiza, en xeral
Fabricación de rollas
 Traballador/a do tratamento da cortiza, en
xeral
 Preparador/a de materiais para a
fabricación de tapóns
 Mecanizador/a de tapóns e discos
 Operador/a de acabamento de tapóns
 Operador/a de máquinas para fabricar
tapóns de cortiza

Fabricación de taboleiros de partículas e fibras de madiera
 Operario/a de máquinas trituradoras de madeira
 Operario/a de máquinas para fabricar aglomerados
 Operario/a de trens mecanizados de taboleiros aglomerados
 Operario/a de máquinas cortadoras de melamina
 Operario/a de máquinas melaminizadoras
 Operador/a de serrarías, de máquinas de fabricación de taboleiros e de instalacións afíns para o
tratamento da madeira e a cortiza
 Condutor/a carretas elevadoras, en xeral
 Peón/oa de industria da madeira e a cortiza

Instalación de elementos de carpintaría
 Carpinteiro/a de armar en construción
 Carpinteiro/a taller de carpintaría de madeira (cons.)
Traballos de carpintaría e moble
 Montador/a de portas blindadas
 Operador/a armador/a en banco
 Carpinteiro/a en xeral
 Montador/a-ensamblador/a de elementos de  Carpinteiro/a de decorados
carpintaría
 Colocador/a de pavimentos lixeiros, en xeral
 Montador/a de produtos de madeira e/ou
 Sollador/a, colocador/a de parqué e afíns
ebanistaría, en xeral
 Parqueteiro/a e/ou tarimador/a, en xeral
 Carpinteiro/a
Instalación de mobles
 Operario/a de trens mecanizados de
 Montador/a ensamblador/a de produtos de madeira e de materiais similares
taboleiros aglomerados
 Ebanista e traballador/a asimilado/a
 Instalador/a montador/a de moblaxe á medida e armarios
 Instalador/a montador/a de moblaxe de cociña e baños
 Axustador/a reparador/a de moblaxe
 Técnico/a en xestión e planificación de instalacións de moblaxe
Mecanización de madeira e derivados
 Operador/a de máquinas fixas para fabricar produtos de madeira.

Nivel superior
Planificación e xestión da fabricación en industrias de madeira e cortiza
 Técnico/a en xestión de calidade, ambiente, seguridade e saúde laboral
das industrias da cortiza
 Encargado/a de taller de fabricación de produtos de madeira e materias
similares
 Encargado/a de taller de fabricación de produtos de cortiza
 Encargado/a de taller de tratamentos de madeira e materias similares
 Encargado/a de taller de tratamentos de cortiza
 Técnico/a de control e calidade en industrias de madeira e materias
similares
 Técnico/a de control e calidade en industrias de cortiza
 Técnico/a en xestión de parques e almacéns en industrias de madeira e
materias similares
 Técnico/a en planificación da produción en industrias de madeira e
materias similares
 Técnico/a en control da produción en industrias de madeira e materias
similares
 Técnico/a en control da produción en industrias da cortiza
 Técnico/a en xestión de calidade, ambiente, seguridade e saúde laboral
das industrias de madeira e materias similares
Proxectos de carpintaría e moble
 Debuxante proxectista de mobles
 Técnico/a en desenvolvemento de produtos de carpintaría e mobles
 Proxectista de carpintaría e moble
Proxectos de instalación e amoblamento
 Xerente de empresas de madeira e cortiza
 Proxectistas de carpintaría e mobles

Nivel básico

Nivel medio
Montaxe de mobles e elementos de carpintaría
 Carpinteiro/a en xeral
 Operador/a-armador/a en banco
 Montador/a-ensamblador/a de elementos de carpintaría
 Montador/a de produtos de madeira e/ou ebanistaría, en xeral
Montaxe e instalación de construcións de madeira
 Montador/a de produtos de madeira e/ou ebanistaría, en xeral
 Mantedor/a de construcións de madeira
 Encargado/a de almacén
 Encargado/a de obra
 Peón/oa da industria da madeira e cortiza
 Rehabilitador/a de construcións de madeira
 Montador/a instaladores de construcións de madeira
 Operador/a de montaxe en construcións de madeira
 Aplicador/a de acabamentos
Obtención de chapas, taboleiros contrachapados e rechapados
 Operador/a de máquinas para fabricar chapas e taboleiros contrachapados
 Operador/a de despezamento de madeira e taboleiros
 Condutor/a carretas elevadoras, en xeral
 Armador/a-prensador/a de taboleiros contrachapados
 Operador/a de fabricación laminados de madeira
Organización e xestión da produción en industrias de carpintaría e moble
 Responsable de sección de acabamentos
 Xerente de empresas de madeira e cortiza
 Xerente de empresas de fabricación de moble e outras manufacturas
 Encargado/a de control de calidade en industrias de madeira e cortiza
 Encargado/a en planificación da produción en industrias de madeira e materias similares
 Encargado/a de control da produción en industrias de madeira e materias similares
 Encargado/a de xestión de parques e almacéns en industrias de madeira e materias similares
 Encargado/a de xestión de calidade, ambiente, seguridade e saúde laboral das industrias de madeira
e materias similares
 Preparador/a programador/a de máquinas-ferramenta con CNC
Serraxe de madeira
 Operador/a de máquinas descortizadoras de madeira
 Operador/a de serrarías, en xeral
 Serrador/a da madeira
 Manipulador/a de madeira en rolo
 Operador/a de máquinas tronzadoras de madeira

Nivel superior

Acreditación da experiencia profesional
A través do sistema avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias profesionais da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pode obter para os/as seus/súas empregados/as o
recoñecemento de unidades de competencia que, en conxunto, levan ao recoñecemento de cualificacións conducentes á obtención dun certificado de profesionalidade ou parte dun título, e que acreditan que o/a
traballador/a ten unha serie de competencias profesionais.

Unidades de competencia

Nivel básico
 Aplicar tratamentos preventivos ou curativos
con medios, artigos tratados, precursores,
produtos químicos e produtos biocidas sobre a
madeira e derivados en planta industrial
 Acabar e recubrir taboleiros de partículas e
fibras
 Acondicionar a superficie para a aplicación do
produto final, e controlar o secado en produtos
de carpintaría e moble
 Apoiar a montaxe e a instalación de elementos
de carpintaría e moble
 Axustar e embalar produtos e elementos de
carpintaría e moble
 Efectuar a aplicación de produtos de
acabamento superficial con medios mecánicomanuais en carpintaría e moble
 Elaborar taboleiros contrachapados, curvados
e rechapados
 Fabricar granulados de cortiza, aglomerado
puro de cortiza e as súas manufacturas
 Fabricar produtos derivados de cortiza natural
e aglomerada composta
 Fabricar rollas de cortiza aglomerada
 Fabricar rollas e discos de cortiza natural
 Mecanizar madeira e derivados
 Preparar a cortiza
 Preparar os equipamentos e os medios de
aplicación de vernices e lacas en elementos de
carpintaría e moble
 Terminar as rollas

Nivel medio
























Compor e fixar a moblaxe, e realizar as instalacións complementarias
Comprobar o funcionamento e realizar as operacións de axuste e acabamento
Controlar e organizar compoñentes e accesorios de carpintaría e moble
Dispor os recursos humanos e técnicos, e as instalacións complementarias, nas fases da montaxe
de construcións de madeira
Efectuar a recepción, a clasificación e a preparación da madeira en rolo
Efectuar instalacións de estruturas de madeira
Efectuar instalacións de portas e fiestras de madeira
Efectuar instalacións de revestimentos de madeira e similares
Elaborar taboleiros de partículas e fibras
Interpretar documentación técnica, preparar equipamentos e recibir o material para construcións
de madeira
Montar mobles e elementos de carpintaría
Obter chapa a partir da madeira en rolo
Obter chapados decorativos a partir da chapa
Planificar a instalación e o abastecemento de materiais, máquinas e ferramentas
Preparar as partículas e as fibras de madeira
Preparar máquinas e equipamentos de taller
Preparar máquinas e equipamentos de taller industrializados
Preparar o soporte e pór a punto os produtos e os equipamentos para a aplicación do acabamento
Realizar a tinguidura, e acabamentos especiais e decorativos
Realizar o despezamento da madeira en rolo e clasificar a madeira serrada
Realizar o secado da madeira
Realizar os procesos de montaxe e instalación de construcións de madeira
Tomar datos e efectuar cálculos para a instalación de elementos de carpintaría

Nivel superior
 Controlar e dirixir a realización de prototipos de carpintaría e
moble
 Controlar os procesos de fabricación na industria da cortiza
 Controlar os procesos de fabricación nas industrias da madeira
serrada
 Controlar os procesos de fabricación nas industrias do taboleiro e
a madeira laminada encolada
 Coordinar e supervisar a montaxe de instalacións de carpintaría e
moblaxe
 Definir e desenvolver produtos de carpintaría e moble
 Desenvolver e axustar a documentación técnica
 Desenvolver proxectos de instalación de carpintaría e
amoblamento en vivendas, establecementos comerciais e
espazos expositivos e públicos
 Participar no mantemento dos sistemas de xestión da calidade,
ambiente, prevención e saúde laboral en madeira, cortiza e moble
 Planificar e xestionar o almacén e os aprovisionamentos na
industria de fabricación de moblaxe
 Supervisar e controlar a produción en industrias de fabricación de
moblaxe
 Supervisar o aprovisionamento e a fabricación de elementos para
a instalación de carpintaría e amoblamento
 Xestionar o parque de madeira e cortiza

