Tècnic/a en Pedra Natural (GM)
(NOU I ÚNIC A CATALUNYA)

Aquests estudis capaciten per extreure i elaborar pedra natural segons les tècniques i
processos establerts, així com per col·locar-la i restaurar-la, manejant i mantenint
eines i maquinària, i complint les especificacions de qualitat, seguretat laboral i
protecció ambiental.
Durada dels estudis
• 2.000 hores - 2 cursos acadèmics
• 1.650 hores en el centre docent
• 350 hores en el centre de treball
(pràctiques)
S'inclouen tots els carnets i formació en
prevenció necessaris per treballar en el sector
de la pedra natural:
• CARNET DE CARRETÓ ELEVADOR
INDUSTRIAL, PONT GRUA I GRUA
BANDERA.
• FORMACIÓ PREVENTIVA PER AL
OPERARI / A D'ESTABLIMENT I
BENEFICI DE PEDRA NATURAL.
• NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ A LA
CONSTRUCCIÓ.
De manera complementària als continguts del
curs, tindràs la possibilitat d'obtenir en el
mateix centre formatiu i de manera gratuïta:
• CARNET DE GRUA TORRE.
• CARNET DE CARRETÓ ELEVADOR TOTTERRENY I MANIPULADORA
TELESCÒPICA
• CARTILLA DE BOTAFOCS “ARTILLERO”
PER A L’EXECUCIÓ DE VOLADURES
CONSULTEU EL BLOG DE MAQUINÀRIA DE
L’INSTITUT MOLLERUSSA:
www.cursosdemaquinaria.com

Descripció del contingut curricular
MÒDULS PROFESSIONALS

HORES

MP1. Tall de blocs.

66

MP2. Tractaments superficials.

99

MP3. Elaboració de peces.

231

MP4. Models en obres de pedra.

132

MP5. Comercialització d’obres de pedra.

66

MP6. Coneixement i extracció de la pedra.

99

MP7. Talla i muntatge de pedra natural.

132

MP8. Restauració de pedra natural.

132

MP9. Muntatge de pedra natural.

132

MP10. Tecnologies de mecanització en pedra
natural.

165

MP11. Manipulació de càrregues.

99

MP12. Formació i orientació laboral.

99

MP13. Empresa i iniciativa emprenedora.

66

MP14. Anglès tècnic.

99

MP15. Síntesi.

33

MP16. Formació en centres de treball.

350
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Àmbit professional i de treball.
- Canter.
- Operador de maquinària d'arrencada i
conformat de blocs.
- Elaborador de carreus.
- Operador de maquinària de control numèric de
pedra natural.
- Operador torner-fressador de pedra.
- Operador de màquina talladora de pedra
natural.
- Operador de màquines per elaborar peces.
- Operador de màquina per llaurar pedra.
- Operador de màquina polidora de roques.
- Operador de màquina per a tractament
superficial físic de pedra.
- Tallista, llaurador i rajador de pedra natural.
- Operador de tractaments químics per pedra.
- Embalador / empaquetador / etiquetador.
- Col·locador de conjunts artesanals de pedra
natural.
- Col·locador de plaques.
- Col·locador de façanes ventilades.
- Polidor-abrillantador de sòls.
- Marbrista de la construcció.
- Treballador qualificat en manteniment i
restauració de pedra natural.
- Treballador especialista en la realització de
plantilles, motlles, models i maquetes per a
treballs de pedra natural.

Pràctiques al centre docent i en empreses
col·laboradores
Aquests estudis inclouen la realització de moltes
hores pràctiques, en les quals s’utilitzaran les
màquines i equips pertinents.
Les sessions pràctiques es realitzaran a:
•

•

El centre docent (camp de pràctiques):
o Aula tècnica de pedra natural.
o Aula tècnica de restauració i
col·locació de pedra.
o Laboratori.
o Magatzem de càrrega i descàrrega.
Instal·lacions d’empreses col·laboradores.
o Cantera d’extracció.
o Altres.

EMPRESES I ENTITATS COL·LABORADORES:
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