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Empreses exposades segons rang de facturació, veure'n més a http://empresesosona.cat/cerca

Potser alguna vegada amb els amics heu construït una 
cabanya, o alguna joguina amb trossos de fusta que heu 
trobat al bosc? Si t'agrada dissenyar, modelar, treballar 
els materials, construir, instal·lar, ... en el sector de la 
fusteria pots trobar la teva professió. Des d'un senzill 
marc a un complex moble, són diversos els elements 
que es poden produir amb l'ús d'eines i equipaments 
que faciliten la seva realització.

Habilitat manual

Creativitat

Detallisme

Paciència

Acabats

Muntatge

Materials

Interpretació de plànols

Fuster/a Ebanista Envernissador/a

Tot i que l'ofici de la fusteria és molt antic, la innovació en el sector és constant. 
Dins la professió podem trobar trajectòries ben diverses: des d'aquells llocs de 
treball més artesans, en què cada bloc de fusta acaba essent una peça única i 
exclusiva per al nostre client; passant per feines en el sector de la construcció 
en què s'instal·len components de fusta per a habitatges o altres espais; fins a 
aquelles posicions més automatitzades en què, més que destresa manual, el 
que cal és conèixer com programar la maquinària que fabricarà els productes 
desitjats.

Càlcul

Lacador/a

Seguretat

Disseny

Programació

Muntador/a d’elements de fusta Instal·lador/a i muntador/a de mobles
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ESTUDI?

Cicles Formatius de Grau Mitjà 
(des de 4t ESO)

Cicles Formatius de Grau Superior 
(des de Batxillerat i Grau Mitjà)

Certificat de Professionalitat

INDUSTRIAL

AGRICULTURA

SERVEIS

TECNIC

GESTIO

Àmbits professionals:

Els CPs són formacions de diferents 
nivells (des de l'1 al 3) que fan adquirir les 
competències necessàries per a desenvo-
lupar una determinada activitat laboral, i 
tots tenen unes hores de formació 
pràctica a l'empresa. La durada és inferior 
a la d'un cicle formatiu.
Els centres en què es realitzen els CPs 
varien d'un any a l'altre, pel que cal cercar 
en cada moment els llocs d'impartició. 

Per més informació: oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do

Els CFGM són estudis de dos anys de durada 
en què està previst la realització de pràcti-
ques a l'empresa durant el segon any 
d'estudis i fins i tot la contractació o beca 
salari si els estudis es fan en modalitat dual. 
Per més informació: queestudiar.gencat.cat

Els CFGS són estudis superiors de dos anys 
de durada en què està previst la realització 
de pràctiques a l'empresa durant el segon 
any d'estudis i fins i tot la contractació o beca 
salari si els estudis es fan en modalitat dual. 
Per més informació: queestudiar.gencat.cat
Hem posat els cicles més propers i el de les 
comarques veïnes si no existeixen a Osona. 
Cal estar alerta del calendari de matrícula per 
a poder tenir plaça, acaben a finals de juny.

SI TENS BATXILLERAT O UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Cicles formatius de Grau Superior

Instal·lació i moblament

Institut Guillem Catà de Manresa guillemcata.cat

Institut Vil·la Romana de La Garriga vromana.cat

Certificats de Professionalitat

Instal·lació de mobles (Nivell 2)

>

SI TENS ESO

 Cicles formatius de Grau Mitjà 

>

> salesianssarria.com/caSalesians Sarrià de Barcelona

Disseny i moblament
> guillemcata.catInstitut Guillem Catà de Manresa

Disseny i moblament, perfil professional de Construccions Efímeres i Decorats
> agora.xtec.cat/iesmarti-i-pol/Institut Miquel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat

ALTRES ESTUDIS RELACIONATS

Muntatge i instal·lació de construccions de fusta (Nivell 2)

Muntatge de mobles i elements de fusteria (Nivell 2)

Fusteria i moble

Preparació de la fusta (Nivell 2)

Mecanització de fusta i derivats (Nivell 2)

Institut Escola Industrial de Sabadell escolaindustrial.org

Institut Escola de Treball de Barcelona escoladeltreball.org/ca>

>

> escoladeltreball.org/caInstitut Escola de Treball de Barcelona

Institut Escola Industrial de Sabadell escolaindustrial.org>

Feines de fusteria i moble (Nivell 1)

Instal·lació d’elements de fusteria (Nivell 2)

Serrat de fusta (Nivell 2)

Projectes de fusteria i moble (Nivell 3)

Projectes d’instal·lació i moblament (Nivell 3)


