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1.- Introducció al TFM 

En el moment de plantejar aquest treball, partíem de diferents premisses de necessari 
compliment entre les que es podria destacar el fet de que donés resposta real a una 
problemàtica o deficiència detectada al centre on s’ha desenvolupat el Practicum. 

Després de diverses reunions amb el departament del qual he format part durant les 
pràctiques, es van determinar dos punts principals que hauria de complir el Treball; 

a)  Que tractés una problemàtica o mancança real dins del normal funcionament del 
departament 

b)  Que fos útil, aprofitable i per tant aplicable per el departament i el centre. 

Una vegada plantejats aquests dos objectius i després d’un estudi i anàlisi ampli del 
funcionament general del cicle i del departament es va donar amb la problemàtica que era 
necessària solucionar. 

Aquesta necessitat de millora es va trobar a una de les dependències més utilitzades i amb 
més activitat dins del marc educatiu del cicle; el taller. 

A l’anomena’t emplaçament s’ubiquen nombroses màquines i eines d’ús significativament 
perillós, especialment, quan no es tenen suficients coneixements i experiència. Per aquest 
motiu, la seguretat dels estudiants a l’hora d’utilitzar-les esdevé un factor a tenir molt en 
compte. 

Analitzant la seqüència d’ús que es dona al taller, es va determinar la presencia de molts 
alumnes (fins a tres cursos de manera simultània i a la vegada) i com a màxim quatre 
professors com a supervisors.  

Donat això, és fàcil d’entendre que esdevé impossible per part del professorat estar 
contínuament pendent de tots els alumnes a la vegada d’una manera individualitzada. A més, 
s’ha de tenir en compte, la necessitat de que els estudiants aprenguin i s’acostumin a treballar 
de manera autònoma amb les diferents màquines, cosa per la qual és necessari que interactuïn 
i treballin sols. 

En aquest fet és on es va detectar la necessitat no solucionada; Esdevenia necessari un 
sistema que recollís de manera escrita (que es pugui demostrar amb la signatura de l’estudiant 
i del professor) quan un alumne estava capacitat per treballar de manera autònoma amb una 
màquina determinada al taller, en definitiva; un Sistema de Control d’Autonomia de Treball. 

Això significaria (a més d’un suport i una ajuda per el professor) una eina de consulta per a 
qualsevol persona a qui pogués interessar (inspector, professor substitut, etc).  
De manera complementaria i amb la finalitat de millorar el normal funcionament i la situació de 
treball al taller també es va pensar en la necessitat de complementar el document descrit 
anteriorment amb un altre document que recollís tota la informació de caire tècnic necessària 
per a l’ús i la manipulació de cada màquina. 
Per tot lo explicat fins aquí, a nascut aquest Treball de Fi de Màster sobre Seguretat a la 
Fusteria en el qual, primer, s’estudiarà meticulosament la situació actual de treball dels 
alumnes al taller per tal de detectar i justificar la necessitat de l’elaboració del sistema de 
Seguretat del qual s’ha parlat. En segon lloc, una vegada realitzat tot aquest estudi previ, serà 
presentada la solució dissenyada. I per últim s’analitzarà la viabilitat i els resultats de la solució 
adoptada. 
 

 

 

 



 

 

Treball de Fi de Màster – 72371 Memòria

4FU S TE RÍ A I  MO B L E ;  SEGURETAT 

2.- El Cicle Formatiu 

Es creu important i positiu a nivell introductori parlar sobre els aspectes més rellevants dels dos 
Cicles Formatius de Grau Mitjà següents donat que va ser durant la participació com a 
professor en pràctiques dins d’aquests Cicles on es va detectar la problemàtica a la que dona 
resposta aquest Treball de Fi de Màster. 

 CFGM Fabricació a mida i Instal·lació de fusteria i moble 

 CFGM Fabricació industrial de fusteria i moble 

Aquests dos cicles, de 2 anys cadascun, donat que existeixen diversos crèdits tranversals per 
els dos títols, al centre, ofereixen fer els dos Cicles Formatius de Grau Mitjà en 3 anys. Es 
tracta doncs d’una acció formativa de 3 anys de duració que dona lloc a una doble titulació [9]; 

 Tècnic en fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble. 

 Tècnic en fabricació industrial de fusteria i moble. 

A més, també s’obtenen els dos certificats següents; 

 Certificació de prevenció en riscos laborals de nivell bàsic. 

 Certificat de CAD 60h. 

Parlem de dos cicles LOGSE on els alumnes aprenen a definir i donar respostes constructives 
en el món de la fusta i el moble. Conèixer diferents processos de treball, disseny, fabricació i 
instal·lació del producte totalment acabat. 

Resumint, aprenen a dibuixar, organitzar, fabricar, muntar, envernissar, instal·lar i reparar 
qualsevol element de fusta i moble. 

La naturalesa del cicle esdevé molt pràctica; la gran majoria d’hores es passen al taller 
desenvolupant les competències relacionades amb l’ús de la maquinaria necessària per a 
treballar amb Fusta. 

 

Crèdits que es cursen durant l’acció formativa [8]; 

C01 - Definició de solucions en fusteria i moble a mida. 
C02 - Operacions bàsiques de mecanització en fusteria i moble a mida. 
C03 - Fabricació a mida en fusteria i moble. 
C04 - L’acabament en fusteria i moble a mida. 
C05 - Instal·lació en fusteria i moble a mida. 
C06 - Administració, gestió i comercialització en la petita empresa. 
C07 - Materials i productes en indústries de la fusta. 
C08 - Seguretat en la indústria de la fusta i el moble. 
C09 - Formació i orientació laboral. 
C21 - Control de magatzem en indústries de la fusta. 
C22 - Mecanització industrial de la fusta. 
C23 - Muntatge industrial de fusteria i moble. 
C24 - Aplicació d’acabaments. 
C27 - Relacions en l’equip de treball. 
C10 - Formació en centres de treball (pràctiques en empreses). 
C30 - Síntesi: projecte fi de cicle. 
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3.- El departament de Fusta i Moble. 

Resulta imprescindible per l’estudi i la presentació de la proposta parlar sobre l’emplaçament 
on localitzem la problemàtica a la que aquest treball vol donar solució; el departament de 
Fusta i Moble, més concretament a la sala de màquines del seu taller. 

3.1.- Situació dins del centre 

El departament de Fusta i Moble, on està situat el taller junt amb la resta d’espais necessaris 
per a les accions formatives corresponents als diferents Cicles de la família de Fusteria i Moble, 
es troben situats a la zona H de la figura 1. Aquest departament comparteix edifici amb els 
departaments de mecànica i automoció; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.- Dinàmica de treball 

El departament de Fusta acull totes les activitats corresponents als cicles de la família 
professional de Fusteria i Moble que es cursen al centre;  Fabricació a mida i industrial. 

Per entendre la dinàmica de treball que es dur a terme dins del departament, en primer lloc, es 
parlarà sobre les funcions de les diferents persones que formen l’equip de departament. 

Es tracta d’un departament petit format per quatre persones. La totalitat de l’equip imparteix 
classe, no obstant, alguns d’ells exerceixen altres funcions; 

Funcions addicionals dins del taller;  

 Cap de Departament. (un dels professors) 

És responsable i coordinador de l’activitat docent del Departament. 

 Manteniment del taller. (dos dels professors amb el suport d’un alumne en pràctiques) 

Fora d’hores de classe, s’encarreguen de dur el manteniment de les diferents eines i 
màquines del departament. 

 Tutor de classe (tres dels professors) 

Encarregats del seguiment del grup d’alumnes que formen la classe en qüestió. 

 

Figura1. El Centre. 

Departament de mecànica 
Departament d’Automoció 
Departament de Fusta 
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Un altre punt important a parlar per analitzar bé la dinàmica de treball dins del departament és 
la tipologia d’alumnat que participa al cicle; 

Alumnes amb edats compreses entre 18 i 25 anys generalment. La immensa majoria homes. 
Es tracta d’un Cicle Formatiu de caràcter recuperador en molts casos donat el seu alt contingut 
pràctic i l’assoliment de resultats relativament ràpids. Per aquesta raó trobem majoritàriament 
alumnes que no han tingut un pas molt productiu/positiu per el sistema educatiu i volen obtenir 
una titulació per a treballar en un ofici manual. Això crea un perfil d’alumnat que es cansa ràpid 
de la matèria teòrica, poc participatiu i que li costa treballar de manera autònoma, sense la 
supervisió i el seguiment constant del professor. 

No obstant, el fet de que sigui tant pràctic, també fa que trobem una minoria de casos 
d’estudiants que tot i tenir estudis superiors, busquen en aquesta acció formativa uns 
coneixements complementaris per a poder treballar amb fusta. 

 

En quan a les Activitats d’Ensenyament / Aprenentatge utilitzades durant la impartició dels 
diferents crèdits, podem distingir dos grans tipus; 

 Les utilitzades a les classes teòriques (una minoria dins del cicle), generalment, es 
porta a terme una tipologia d’activitat d’E/A basada en la classe magistral amb un llibre 
o un manual teòric creat per el professor com a fil conductor. Això ve influenciat per la 
tipologia d’estudiants que participen al cicle; joves amb gran facilitat a la dispersió i 
generalment, amb dificultats per a treballar de manera autònoma (escoltar, seguir la 
classe, fer les activitats, etc.) Els alumnes llegeixen en veu alta i el professor reforça el 
que van llegint mitjançant casos pràctics i reals o en ocasions, amb altres materials 
(notícies, vídeos, imatges, etc.) 

 En quan a les classes pràctiques, es desenvolupen activitats d’E/A en les quals es 
parteix d’una explicació teòrica comuna de la pràctica a realitzar i després es deixa a 
l’alumnat que comenci a treballar de la manera més autònoma possible dins del taller. 
Davant de dubtes, el professor els atent individualment tot fent que pensin en la solució 
per si mateixos mitjançant els apunts teòrics previs (plànols, llistats de materials, etc). 

 

Un cop analitzades totes aquestes dades i factors, podem extreure una sèrie de conclusions 
que resumiran el real funcionament de l’activitat docent i la interacció que es dona entre 
professors, alumnes i espais docents dins dels Cicles de Fabricació a mida i industrial de 
fusteria i moble: 
El departament es troba situat a un espai on conviuen (parlant dins d’una mateixa franja 
horària; matí en aquest cas ja que parlem de CFGM); 

 Tres cursos d’estudiants (uns 70 joves). 

 4 adults responsables. 

A les classes teòriques, el professor està com a responsable d’un únic curs (Uns 20 estudiants) 
la qual cosa fa totalment viable el normal funcionament de les matèries. 

No obstant, dins del taller, quan els estudiants realitzen els crèdits de caràcter pràctic, és fàcil 
intuir que donat el gran número d’alumnes que s’arriben a ajuntar (de dos a tres cursos a l’hora) 
i les dimensions del taller, l’atenció del professorat no pot ser individualitzada durant molta 
estona i que tampoc poden estar contínuament vigilant i/o supervisant la feina que estan 
realitzant tots els estudiants. A més, interessa de cara a que els alumnes adquireixin les 
competències que marca el currículum que treballin de la manera més autònoma possible. 
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3.3.- Espai 

Una vegada exposada la dinàmica de treball que es viu dins del departament és important conèixer l’espai; Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, amb la finalitat de donar una visió més exacta del Departament on es troba el taller (espai en el qual es centre aquest treball), es mostraran les 
dimensions de cada dependència i després, es farà una breu descripció de les 4 principals zones que formen aquest departament; 

Figura2. Plànol general del Departament de Fusta i Moble 
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Mesures de les diferents dependències mostrades al plànol anterior que formen el taller; 

DEPENDÈNCIA  SUPERFÍCIE ÚTIL 
Sala de muntatge  440,75 m^2 
Sala de màquines  269,50 m^2 
Sala CAD‐CAM  61,40 m^2 
Sala CNC  29,40 m^2 
Envarnissat  24,65 m^2 
Ferreteria  6,90 m^2 
Cancell  4,25 m^2 
Sala Polivalent  41,10 m^2 
Magatzem  9,00 m^2 
Bany professors  4,30 m^2 
Bany adaptat i vestidor noies  4,45 m^2 
Vestidor nois  17,10 m^2 
Cap de departament  17,75 m^2 
Sala de professors  41,80 m^2 
Vestidor femenins  25,30 m^2 
Passadís P1  11,80 m^2 
Aula Dibuix  90,20 m^2 
     
SEPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  1099,65 m^2 

SUPERFÍCIE CONTRUÏDA TOTAL  1147,50 m^2 
 

Zona1; Aula d’informàtica, Sala de control numèric i vestidor femení. 

Es tracta de la primera zona visible al entrar per la porta de l’alumnat. Trobem en 
primer lloc, la Sala de CNC destinada al treball amb la màquina de control numèric. A 
continuació, està situada l’Aula d’informàtica on es realitzen principalment les classes 
de dibuix tècnic (Autocad). I per últim, al final, esta situat un vestidor femení per a que 
les alumnes es puguin equipar amb la roba de taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura3. Plànol del centre amb zona 1 ressaltada. 



 

 

Treball de Fi de Màster – 72371 Memòria

9FU S TE RÍ A I  MO B L E ;  SEGURETAT 

 

Zona2; Taller de Muntatge (bancs) 

Es tracta de la zona destinada als diferents treballs de muntatge. La trobem equipada 
amb 46 bancs de treball on els alumnes guarden les eines i treballen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona3;  Planta1; Vestuari masculí, lavabos, ferreteria i Sala d’Envernissat. 
 Planta2; Sala de professors. 

A la planta de baix trobem els lavabos, els vestidors masculins, la ferreteria (magatzem 
de material) i la Sala d’Envernissat (on es realitzen els treballs relacionats amb 
productes químics com envernissar, pintar, etc.). 

A la planta superior està situada la sala de professors i el despatx del cap de 
departament. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura3. Plànol del centre amb zona 3 ressaltada. 

Figura3. Plànol del centre amb zona 2 ressaltada. 
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Zona 4; Sala màquines 

La zona en la que es centra aquest Treball de final de Màster. Es tracta de la part del 
taller equipada amb tota la maquinària necessària per a treballar amb fusta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura5. Detall zona 3; Sala de màquines. (Màquines d’estudi ressaltades) 

Figura4. Plànol del centre amb zona 4 ressaltada. 
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Nota:  

Dins de la figura 5 on es mostren les diferents màquines que formen el taller s’han 
remarcat amb un quadre verd aquelles que es descriuran a l’apartat anterior i sobre les 
quals s’aplicarà el sistema que desenvolupa aquest projecte.  

No obstant, existeixen dues de les màquines del plànol sense marcar; l’encoladora de 
cantells i la Quatre cares. Aquest fet és degut a que el departament ha cregut millor no 
aplicar el projecte sobre aquestes màquines donat que seran pròximament renovades. 

 

3.4.- Màquines 

En aquest apartat, es farà una petita mostra de les principals màquines que formen la sala del 
taller del centre. Punt important donat que aquest treball gira entorn a les màquines de fusteria 
més importants, més utilitzades i a la interacció de l’alumnat amb aquestes. 

3.4.1.- Escairadora o Serra circular (digital i no digital) 

Cantejat (tall al fil, és a dir, en direcció a la beta o fibra) o trossejament (tall perpendicular a la 
fibra) de peces o taulons de fusta. Una de les seves principals funcions és tallar el material 
deixant-lo a escaire (que el material quedi formant un angle recte) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 6. Escairadora digital del Centre 
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Figura 7. Detall Escairadora digital Figura 8. Detall Escairadora digital 

Figura 9. Escairadora del Centre 

Figura 10. Detall Escairadora Figura 11. Detall Escairadora 
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Fig. 13. Ranura Fig. 14. Motllura Fig.12. Galze 

3.4.2.- Tupí 

Utilitzada per a modificacions de 
perfils a peces de fusta creant 
per això galzes (figura 12), 
ranures (figura 13) i motllures 
(figura 14); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 16. Detall Tupí 

Figura 15. Tupí del Centre 
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3.4.3.- Màquina d’obrar o Obradora  

Utilitzada per aplanar o raspallar i obtenir una cara plana de referència a una peça de fusta 
bruta que prové d’un serrat.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 17. Màquina d’obrar del Centre 

Figura 18. Detall Màquina d’obrar 
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3.4.4.- Regruixadora 

Utilitzada generalment després de la màquina d’obrar donat que serveix per obtenir una 
superfície plana paral·lela a un altre anteriorment preparada ja a una distancia prefixada a 
aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Regruixadora del Centre 

Figura 20. Detall interior regruixadora 
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3.4.5.- Serra cinta (Ø70mm i Ø90mm) 

Màquina utilitzada per a la realització de talls rectes i curvilinis de peces i taulons de fusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 25. Detall Serra cinta 

Figura 23. Serra cinta Ø70mm del centre 

Figura 24. 
Interior Serra 
cinta Ø70mm  

Figura 22. Interior Serra 
cinta Ø90mm  

Figura 21. Serra cinta Ø90mm del centre 
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3.5.- Els accidents. 
Dins de l’acció formativa del departament existeixen uns procediments i unes normes que 
lluiten per a impedir que ocorrin accidents, no obstant, a vegades aquests són inevitables.  

Un dels principals objectius d’aquest treball és fer baixar significativament aquest número 
d’accidents, malgrat això, esta clar que l’eliminació completa i absoluta d’aquests, donats tots 
els factors que actuen, es pràcticament impossible. 

Per això és necessari que coneguem els procediments a seguir que marca el Centre davant 
d’una situació d’emergència d’aquest tipus; 

 Si l’accident és greu i hi ha necessitat d’atenció mèdica urgent. 

Si l’accident és greu i l’alumne/a no es pot moure: 
- Avisar el tutor o un altre professor i trucar al 061 (seguir les instruccions del servei 

d’urgències). 
- Demanar a l’ambulància que porti l’accidentat a la Clínica amb la qual té conveni el 

centre). 
- Avisar telefònicament els pares de l’alumne  i  també comunicar-ho al tutor de la seva 

classe. 
- Després, en recepció, omplir el formulari del comunicat d’accident per portar-lo al 

centre mèdic anomenat anteriorment. 

Si l’accident és greu i l’alumne/a es pot moure: 
- Avisar el tutor o un altre professor que ens ajudi. 
- Portar-lo a la Clínica amb la qual té conveni el centre, indicant que és alumne del 

Centre. 
- Avisar telefònicament els pares de l’alumne i també comunicar-ho al tutor de la seva 

classe. 
- Després, a recepció, omplir el formulari del comunicat d’accident per portar al centre 

mèdic anomenat anteriorment. 

 Si l’accident no és greu i l’atenció mèdica no és urgent: 
- Avisar el tutor/a, que farà una nota per presentar-la a recepció de l’escola.  
- L’alumne ha d’anar a recepció, amb el DNI,  per realitzar el corresponent comunicat 

d’accident. 
- L’alumne, amb aquest comunicat, va a la Clínica amb la qual té conveni el centre per 

ser atès. 

 Si l’accident és ocular: 
- Avisar el tutor/a, que farà una nota per presentar-la a Recepció de l’escola.  
- L’alumne ha d’anar a Recepció per realitzar el comunicat d’accident i retirar la 

sol·licitud d’atenció oftalmològica. 
- L’alumne, amb la sol·licitud, acudir a l’Institut Oftalmològic amb el qual té conveni el 

Centre. 

Per realitzar el comunicat d’accident es necessari el DNI (i una fotocòpia). 

La clínica amb la qual té conveni el centre està oberta des de les 8:00 fins les 20:00. Si un 
alumne arriba fora d’aquest horari, o bé la consulta està tancada, es poden dirigir a Urgències 
de la mateixa clínica on seran atesos. En tots els casos anteriors cal comunicar al tutor el 
resultat de l’atenció rebuda. 

 Si l’alumne treballa, està donat d’alta a la Seguretat Social o és major de 28 anys, no 
pot ésser atès a l’anomenada clínica, sinó que ha d’anar directament a la S.S. 

- L’alumne avisa el tutor. 
- L’alumne, amb la seva targeta sanitària, va al Centre d’Atenció d’urgències de 

l’Hospital o CAP més proper. 
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4.- Presentació de la problemàtica. 

Un cop fet tot l’anàlisi general anterior, arriba el moment de parlar de la problemàtica dins 
d’aquest ambient docent que ocupa el projecte. 

Es parteix d’una problemàtica detectada a una dependència significativament important, tal i 
com ja s’ha comentat, dins del departament; el taller, concretament, la seva Sala de 
màquines. 

A l’anomenat emplaçament manca un sistema que reculli de manera escrita (que es pugui 
demostrar amb la signatura de l’estudiant i del professor) quan un alumne està capacitat per 
treballar de manera autònoma amb una màquina determinada al taller. Donada la perillositat 
que suposa la manipulació d’aquests tipus de maquinaria esdevé una necessitat i suposa una 
millora considerable el fet de que quedi reflectit mitjançant un document quins dels alumnes 
tenen la capacitat i han assolit les competències necessàries per a treballar amb elles d’una 
manera segura (tenint en compte, per suposat, el criteri del professor).  

Això significarà (a més d’un suport i una ajuda per el professor) una eina de consulta per a 
qualsevol persona a qui pugui interessar (inspector, professor substitut, etc). A més, amb la 
finalitat de millorar el normal funcionament i la situació de treball al taller s’ha cregut necessari 
complementar el document descrit anteriorment amb un altre document que reculli tota la 
informació de caire tècnic necessària per a l’ús i la manipulació de cada màquina. 

En definitiva, s’ha detectat la necessitat d’un Sistema de Control d’Autonomia de Treball. 

 

5.- Àmbit del projecte. 

El projecte treballarà dos principals àrees dins del món educatiu; 

 Didàctica específica;  

El projecte tracta aspectes relacionats amb el currículum de l’especialitat. Anirà directament 
relacionat amb molts dels crèdits ja que tractaran aspectes tècnics i de Seguretat de les 
diferents màquines. A més la solució final esdevindrà un recurs per a diferents 
assignatures. 

 Organització del centre;  

El projecte implicarà el disseny d’una documentació que impactarà directament amb 
l’organització del centre de forma transversal. Esdevindrà un document de consulta i 
seguiment per el normal funcionament dels cicles. 

 

6.- Objectius. 

 Creació d’un document intern del centre per regular i dur a terme el control de quins 
alumnes han assolit les competències necessàries per poder treballar de manera 
autònoma a cada una de les màquines de taller. 

 Aquest document haurà de donar informació sobre l’ús de cada màquina de manera 
segura i sobre les dades tècniques per a portar a terme el seu correcte funcionament i 
manteniment bàsic. 

 El document haurà de ser de consulta ràpida, intuïtiva i clara. 

 La informació haurà de ser consultable per els alumnes i per el professorat així com 
accessible a altres persones que puguin estar interessats previ consentiment dels 
professors (inspectors, professors substituts, etc.) 

 No podrà ser manipulable per els alumnes, la qual cosa significaria un descontrol i un 
retràs al normal funcionament dels cicles. 
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7.- Estudi / Anàlisi previ. 

Un cop situats a la problemàtica i plantejats els objectius a assolir es va optar per fer un estudi 
o anàlisi previ a l’obtenció de la solució. Per això es va consultar al personal del departament i 
als alumnes ja que serien ells qui es convertirien en els usuaris principals del sistema; 

 

 Alumnes 
Durant diferents classes teòriques dins del Crèdit 8 de Seguretat es van dedicar uns minuts en 
presentar la problemàtica per que els propis estudiants aportessin la seva opinió i  les seves 
idees. 

Com a conclusió, el que es va extreure és que la idea de dissenyar un sistema per controlar qui 
té la capacitat de treballar de manera autònoma amb una màquina determinada i la d’equipar 
aquestes màquines amb material de consulta ràpida d’informació tècnica era molt positiu. 

Principals opinions i idees; 

- Agilitzaria la feina 

- Reduiria consultes al professor. 

- Contar amb aquesta informació a peu de màquina donaria confiança a l’hora de 
posar la màquina en marxa i treballar. 

- Dubtaven en la manera i el procés en la que els professors decidirien quin alumne 
havia arribat al moment d’assoliment total de la màquina. Proposaven per això fer 
un examen pràctic a cada alumne. 

 

 Personal del departament (professors i personal de manteniment) 
A diferents reunions al departament s’ha plantejat aquest treball i la problemàtica que es tracta. 
Tots els components han participat a l’elaboració d’aquest projecte marcant objectius 
(especificats a l’apartat 6 d’aquest treball) per tal de que fos útil per el centre i donant el seu 
punt de vista i les seves idees com a usuaris principals d’aquest sistema de control. 

Principals opinions i idees; 

- Esdevé un projecte necessari i que aportarà molt al normal funcionament de 
l’alumnat. 

- Significarà una eina perfecte per afavorir el correcte seguiment didàctic i 
individualitzat de l’alumnat. 

- Esdevindrà molt útil de cara a que inspectors o persones externes al funcionament 
diari del cicle que els pugui interessar les competències de treball pràctic de cada 
alumne davant d’una màquina puguin consultar aquesta informació. 

Aquestes persones, podran tenir coneixement dels alumnes que ja tenen 
assimilades les competències necessàries per a treballar sols i també tindran clar 
quina matèria referent al treball segur amb les màquines ha sigut explicada. 

- En quan al dubte per part dels alumnes de la manera de decidir quin dels alumnes 
estava preparat i qui no i la posterior proposta d’examen pràctic vam arribar a la 
següent conclusió; 

El fet d’haver de fer un examen (extra) a cada alumne significaria un retard durant el 
procés d’aprenentatge que marca el currículum. A més, es creu que la nota d’un 
únic exercici mai seria tant significativa i justa com el seguiment continuat i diari del 
professor respecte als seus alumnes. El que si s’hauria de tenir en compte és la 
divisió d’alumnes per professors per a aquesta decisió. Per exemple, que fossin els 
tutors de classe qui s’encarreguessin de la decisió per els seus tutoritzats. 
D’aquesta manera s’aconseguiria una dinàmica centrada i organitzada i per tant 
més efectiva. 
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Després d’extreure les diferents conclusions anteriors es va optar per fer una recerca del que ja 
existia referent a fitxes de seguretat o documentació similar al mercat actual i després de visitar 
diferents tallers, l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene al Treball, i d’altres fonts citades a la 
bibliografia d’aquest treball es van trobar els següents documents; 

 

 NTP Notes Tècniques de Prevenció 
La col·lecció de Notes Tècniques de Prevenció (NTP) es va iniciar el 1982 amb la vocació 
d'esdevenir un manual de consulta indispensable per a tot prevencionista i obeeix al propòsit de 
l’Institut Nacional de Seguretat e Higiene al Treball (INSHT) [24] de facilitar als agents socials i 
als professionals de la Prevenció de Riscos Laborals (PRL) eines tècniques de consulta. 
Aquestes no són mai vinculants, ni d'obligat compliment. L'empresa està obligada a complir 
amb les disposicions normatives que li siguin aplicables en cada moment, siguin estatals, 
autonòmiques o provinents de l'administració local. La col·lecció de NTP pretén ajudar al 
compliment d'aquestes obligacions, facilitant l'aplicació tècnica de les exigències legals. 

El contingut de la col·lecció és pluridisciplinar. En els seus documents es desenvolupen 
aspectes temàtics de les quatre disciplines preventives i, complementàriament, altres 
assumptes imprescindibles per a un correcte compliment amb criteri tècnic del marc normatiu, 
com són els aspectes de gestió de la PRL, la formació i informació, les tècniques i mètodes 
específics d'anàlisi i avaluació, etc. 

A l’apartat [A] de l’annex, es presenta el procediment a seguir per a consultar les diferents NTP, 
concretament, les existents a l’àmbit de la Fusta i el Moble dins de la plana web de l’INSHT 
[24]. 

 

 PNT Procediments Normalitzats de Treball 
Es tracta de documentació aplicada a l’àmibt clínic que s’encarrega d’evaluar i marcar la 
manera de treballar amb determinades màquines o situacions seguint la legislació vigent. 
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8.- Solució adoptada 

El Sistema de control d’Autonomia de Treball vindrà format per a dos tipus de Fitxes; 

 Fitxes d’Autonomia de Treball (FAT) 

 Fitxes d’informació i Dades (FID) 

El primer document (FAT) comptarà amb tres versions diferents; una versió per l’alumne, un 
altre per el professorat i una tercera per a que quedi penjada al costat de la màquina al taller. 

El segon document (FID), tindrà una única versió que quedarà penjada al costat de la màquina 
del taller, junt amb la FAT corresponent. 

Per tant, parlem d’un total de 4 documents per màquina (3 FAT’s i 1 FID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, es passa a explicar més concretament aquests documents que formen el 
Sistema de control d’Autonomia de Treball dissenyat. 

Figura 26. Esquema general Sistema de Control d’Autonomia de Treball. 
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Documents penjats a cada màquina 
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Figura 27. Exemple de FAT (versió per penjar a màquina) 

Fig.28. Exemple de FAT 
(versió per el professor) 

Fig.29. Exemple de FAT 
(versió per l’alumne) 

8.1.- Fitxes d'autonomia de treball (FAT) 

8.1.1.- Versió per penjar a la màquina 
Composada per les diferents directrius i consideracions 
directament relacionades amb la Seguretat i l'ús sense perill de 
les màquines.  

El coneixement per part de l’alumne de la informació que recull 
aquest document implicarà que aquest està preparat i ha assolit les 
competències necessàries per a la utilització autònoma de la 
màquina en qüestió. 

S’ha pensat en una vora de pàgina amb quadres grocs i negres amb 
la finalitat de cridar l'atenció i mostrar que es tracta d’un recull 
d'indicacions que esdevenen d’obligat compliment i que estan 
directament relacionades amb perill. 

 

 

8.1.2.- Versió per el professor 
Document que recull d’una manera compacta i visual quin dels alumnes 
ha assolit les competències necessàries per a treballar de manera 
autònoma amb cada màquina.  

Recull el nom, el DNI i la signatura de l’alumne, amb la que indicarà que 
ha rebut per part del professorat del centre totes les explicacions 
específiques necessàries de la màquina en qüestió i que es compromet a 
treballar de manera responsable i segura. 

També inclou la data en la que es realitza la signatura. Aquesta dada 
serà molt rellevant i positiva per al seguiment del procés d’aprenentatge 
de l’alumne. 

Aquest document esdevindrà en definitiva una fitxa de consulta per 
qualsevol persona a qui pugui interessar (un inspector, un professor 
substitut...) que permetrà conèixer el nivell i el moment en el que es troba 
cada alumne dins de la seqüència didàctica i d’aprenentatge de l’ús de 
cada màquina. 

8.1.3.- Versió per l’alumne 
Recull la mateixa informació que la FAT que va penjada a la màquina. 
No obstant, inclou a més per escrit el compromís que assoleix  
l’alumne en el moment que firma la FAT (text inclòs a la versió per el 
professor).  En definitiva, es tracta d’una copia per a l’alumne de la Fitxa 
d’Autonomia de Treball.  

Serveix com a material didàctic (apunts) i per assegurar que l’estudiant té 
accés permanent a la informació de Seguretat i que té una còpia 
escrita del compromís que ha assolit en el moment de signar (text inclòs 
també a la versió per el professor); 

“Amb la signatura d’aquest document deixo constància que he rebut per part 
del professorat del centre totes les explicacions de la maquinaria específica i 
que a partir d’aquest moment em comprometo a fer ús de les mateixes 
seguint totes les directrius donades al llarg de tots els meus estudis 
acadèmics. Em comprometo a utilitzar totes les mesures de seguretat que 
s’han explicat i a no engegar cap màquina si tinc qualsevol dubte sobre el seu 
ús. En cas de detectar qualsevol anomalia durant la revisió prèvia a l’ús de la 
màquina em comprometo a no utilitzar-la i comunicar-ho al professor. El no 
compliment de les mesures repercutirà negativament en la nota de taller i 
assumeixo les conseqüències que es puguin derivar d’aquest mal ús.” 
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8.2.- Fitxes d’informació i dades (FID) 

8.2.1.- Versió per penjar a la màquina 

Té la finalitat de recollir tota la informació de caire tècnic 
necessària per el manteniment, muntatge, desmuntatge i ús general 
de la màquina. Esdevé per tant un complement molt visual, dinàmic i 
útil a l’hora d’interactuar amb la màquina. 

S’ha pensat en una vora de pàgina amb quadres blaus i negres amb 
la finalitat de diferenciar-la de la FAT i mostrar que es tracta d’un 
recull d'indicacions de caire més informatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.- Les fitxes 

Un cop presentat el sistema queda mostrar les fitxes elaborades.  

En aquest apartat s’ha decidit mostrar únicament les fitxes (Fitxes d’Autonomia de Treball 
“FAT” i Fitxes d’Informació i Dades “FID”) que aniran penjades a cada màquina.  

El motiu passa per evitar una redundància d’informació, ja que com s’ha determinat a l’apartat 
anterior, les fitxes per els alumnes i professors són versions adaptades de les fitxes que van 
penjades a les màquines. 

 

Nota important: 

Donat que tots aquests documents inclouen el logotip de l’Escola (per demanda del propi 
Centre) no podran ser mostrats en el seu estat totalment original dins d’aquesta memòria 
(els logotips estaran tapats).  
No obstant, l’apartat [B] de l’annex recollirà totes les fitxes creades per a cada màquina 
que formen el Sistema de Control d’Autonomia de Treball dissenyat en el seu format 
original. 

 Fitxes d’Autonomia de Treball (FAT) 
 FAT versió per a penjar a màquina 

 FAT versió per el professor 

 FAT versió per l’alumne 

 Fitxes d’informació i Dades (FID) 
 FID versió per a penjar a màquina 

 

 

 

Fig.30. Exemple de FID (versió per penjar a màquina) 



 

 

Treball de Fi de Màster – 72371 Memòria

24FU S TE RÍ A I  MO B L E ;  SEGURETAT 

8.3.1.- Escairadora. 

 

 

Logo del Centre 

Logo del 
Centre 
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8.3.2.- Escairadora digital. 
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Logo del 
Centre 
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8.3.3.- Màquina d’obrar. 
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Logo del 
Centre 
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8.3.4.- Regruixadora. 
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8.3.5.- Serra Cinta Ø70mm. 
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Centre 



 

 

Treball de Fi de Màster – 72371 Memòria

33FU S TE RÍ A I  MO B L E ;  SEGURETAT 

 

 

 

Logo del Centre 

Logo del 
Centre 



 

 

Treball de Fi de Màster – 72371 Memòria

34FU S TE RÍ A I  MO B L E ;  SEGURETAT 

8.3.6.- Serra Cinta Ø90mm. 
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8.3.7.- Tupí. 
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8.4.- Seqüència d’ús del Sistema 

Al principi de curs, al taller ja estaran penjades al costat de cada màquina les corresponents 
versions de FAT i FID. 

En aquest inici de curs es repartirà a cada professor la versió corresponent de la FAT de cada 
màquina que ja inclourà tots els noms dels estudiants dels quals és tutor (per tant, dels que 
haurà de fer el seguiment). 

De la mateixa manera en iniciar les classes, als alumnes se’ls explicarà breument en que 
consisteix aquest Sistema de Control d’Autonomia de Treball i se’ls repartirà la versió per 
l’alumne de la FAT de totes les màquines. 

Al llarg del curs i a mesura que el professor encarregat (el tutor) determini que l’alumne ha 
assolit les competències que li permeten treballar autònomament amb una màquina haurà de 
signar i posar el DNI a la “FAT versió per el Professorat” (que quedarà al departament) i a la 
“FAT versió per l’alumne” (que ell mateix es quedarà) de la màquina en qüestió. El professor, 
per evitar possibles “trampes” o modificacions no autoritzades, haurà d’estar present durant la 
firma de l’alumne a la qual donarà validesa signant al costat i posant la data. 

Un cop firmat el document per l’estudiant i el seu tutor, ja queda constància de que l’alumne en 
qüestió ha adquirit les capacitats necessàries per a treballar sense supervisió a la màquina 
corresponent i que es compromet a treballar de manera segura i responsable amb aquesta.  

 

8.5.- Aportacions del sistema al funcionament del Cicle 

A continuació es determinarà el valor afegit i les millores que el Sistema aporta al normal 
funcionament del Cicle; 

 El fet de que existeixi un document oficial del centre fa que els alumnes agafin més 
consciencia de la importància de la seguretat dins de la feina de taller. 

 En cas d’un accident creat per la conducta irresponsable d’un alumne que no tingui els 
coneixements per a treballar sense supervisió amb una màquina determinada, el centre 
podrà quedar cobert de certa responsabilitat demostrant l’absència de la seva firma 
al Sistema de Control d’Autonomia de Treball  

 Gràcies al fet explicat anteriorment, els alumnes treballaran de manera més controlada 
i evitaran ser responsables directes d’accions temeràries que vagin en contra del que 
recull el Sistema de Control d’Autonomia de Treball. 

 Les FAT resulten documents de consulta molt útils i clars per a persones “externes” al 
normal funcionament de la classe. No queden dubtes del que s’ha explicat a cada 
alumne de cada màquina.  

 L’acreditació mitjançant un document a fer ús autònom d’una maquina motivarà als 
alumnes. El fet de signar la FAT esdevé una fita a aconseguir que els fa prendre interès 
per a assolir la matèria necessària.  

 Serveixen de material didàctic per a explicar la teoria referent a les màquines durant 
la primera presa de contacte amb el taller. 

 Afavoreix el seguiment d’aprenentatge de l’alumne (dates, coneixements...).  

 El sistema i les seves fitxes (FAT i FID) donat que es poden consultar en qualsevol 
moment serveixen de guia i donen confiança inclús a aquells alumnes que ja hagin 
assolit les competències per a treballar autònomament.  



 

 

Treball de Fi de Màster – 72371 Memòria

39FU S TE RÍ A I  MO B L E ;  SEGURETAT 

9.- Estat del coneixement i l’aprenentatge 
Cal destacar que el moment en el que el professor decideix que l’alumne ja esta preparat per 
signar la FAT i que per tant ja pot treballar de manera autònoma amb la màquina esdevé una 
decisió complexa. Per això és important acotar al màxim aquest moment dins de l’activitat 
d’aprenentatge de l’alumne. 

Per aquest motiu esdevé imprescindible parlar sobre una de les teories de la PNL sobre les 
etapes del coneixement. 

La PNL (Programació Neurolingüística) [13] constitueix un model, formal i dinàmic de com 
funciona la ment i la percepció humana, com processa la informació i l'experiència i les diverses 
implicacions que això té per a l'èxit personal. 

A PNL es diu que l’aprenentatge o coneixement passa per quatre estats, fases o etapes [14]; 

Fase 1.  

Desconeixement inconscient. És la primera fase per la qual passa qualsevol individu. Es 
podria resumir en la negació del desconeixement, és a dir, la no admissió del que 
desconeixem. Sempre que estiguem en aquesta fase la nostra evolució és nul·la, ja que en 
cap cas pensem que hi pugui haver alguna cosa en el que puguem millorar. 

Fase 2.  

Desconeixement conscient. A l'evolució del coneixement, ens adonem d'allò que 
desconeixem. A partir d'aquesta fase és possible experimentar una possible evolució, si més 
no, iniciar les ganes per que l'evolució exploti. 

Fase 3.  

Coneixement conscient. Aprenem tot allò necessari que cobreix el nostre desconeixement, 
o si més no, el que pensem que el cobreix. Sabem el que fem i com ho fem. A l’hora d’actuar, 
pensem en les directrius teòriques. Aquesta fase, sovint, pot implicar certa inseguretat. 

Fase 4.  

Coneixement inconscient. És l'última, i més avançada fase del coneixement, es basa en 
saber fer alguna cosa sense saber realment el com. En aquesta fase l’individu ha adquirit un 
nivell de coneixement amb el que actua sense pensar en tota la teoria prèvia (fase 3) donat 
que aquestes directrius ja les ha fet seves i les aplica d’una manera inconscient. 

 

Per tal d’entendre millor aquesta teoria a continuació (figura 35) es presenta un exemple que 
ens porta les 4 fases explicades a una activitat quotidiana; la conducció d’un cotxe: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Fig. 31. Cotxe accidentat [15] Fig.32. Senyals [15] Fig.33. L conductor novell [15] Fig.34. Cotxe [15] 

“Hem defenso prou bé; poso 
sempre els intermitents, 

penso quina marxa porto en 
tot moment, etc. 

“Conduir és el més 
fàcil del món” 

“Millor m’apunto a 
una autoescola” 

“Processos com canviar 
de marxa o posar 

l’intermitent per girar els 
faig instintivament, 

sense pensar” 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Figura 35. Exemple de les fases del coneixement a una activitat quotidiana; conduir. 
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Aquest mateix exemple portat a la utilització d’una de les màquines del taller significaria el 
següent: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop entesa la situació que viu l’alumne a cada fase (figura 36), a continuació (figura 37) 
s’especificarà quina seria l’actuació correcta del professor segons el moment en el que es troba 
l’alumne dins d’aquest procés d’aprenentatge; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de la Fitxa d’Autonomia de Treball (FAT); 
El moment en que l’alumne està capacitat per signar la FAT es troba dins de la Fase 4. És 
tasca del professor mitjançant el seguiment del procés d’aprenentatge de cada alumne del curs 
del qual és tutor determinar quan l’estudiant ha assolit les competències necessàries per a 
trobar-se a la Fase 4; el coneixement inconscient. 

 

 

 

Figura 36. Exemple de les fases del coneixement aplicada al treball amb una màquina al taller. 

He vist al professor 
utilitzar aquesta 
màquina i penso 

que resulta 
facilíssim. 

Fase 1

Realment no és tan 
fàcil, millor atenc les 

explicacions del 
professor per 

aprendre a fer servir 
la màquina.  

Ja conec totes les 
indicacions i 

consideracions que 
s’han de tenir en 

compte per a 
treballar amb la 

màquina. Tot i això 
en ocasions 
repasso les 

FAT/FID per a 
comprovar que no 
m’oblido de res.    

He assimilat i he fet 
meus els 

coneixements 
adquirits sobre l’ús 

de la màquina i 
treballo 

autònomament amb 
confiança i de 

manera inconscient, 
sense pensar si 

m’oblido d’alguna 
cosa. 

Fase 2 Fase 3 Fase 4

Figura 37. Decisions del professor a les diferents fases d’Aprenentatge de l’alumne. 

DESCONEIXEMENT INCONSCIENT 
Fase 1 

DESCONEIXEMENT CONSCIENT 
Fase 2 

CONEIXEMENT 
CONSCIENT 

Fase 3 

CONEIXEMENT 
INCONSCIENT 

Fase 4 

El professor treballa amb la màquina sota 
l’observació dels alumnes. 

El professor explica tot allò necessari per a 
treballar amb la màquina mentre treballa 
amb ella. 

El professor permet que l’alumne entri en 
contacte amb la màquina sota la seva 
supervisió. 

L’alumne treballa de manera autònoma 
sense necessitat de ser supervisat 
contínuament per el professor. 
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10.- Resultats 

El Sistema de control d’Autonomia de Treball format per les Fitxes d’Autonomia de Treball 
(FAT) i les Fitxes d’informació i Dades (FID) ha suposat una important millora dins del normal 
funcionament de l’activitat docent dels diferents Cicles Formatius que utilitzen el taller de 
Fusteria com a espai per a formar a futurs professionals. 

La posada en marxa d’aquest nou Sistema va ser immediatament posterior a la finalització de 
la seva elaboració. 

Gràcies a aquest fet vaig tenir l’oportunitat de viure l’aplicació real d’aquest projecte i 
comprovar la seva viabilitat. 

La rebuda per part dels usuaris (alumnes i professors) va ser significativament bona. En 
general s’ha considerat un sistema molt positiu i efectiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Aplicació Sistema de Control d’Autonomia de Treball a les màquines. 

Figura 40. Aplicació Sistema de Control 
d’Autonomia de Treball (versió alumnes) 

Figura 39. Aplicació Sistema de Control 
d’Autonomia de Treball (versió professors) 
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11.- Conclusions 

Un cop finalitzat aquest projecte és el moment de parlar sobre les conclusions del mateix.  

Es creu necessari destacar en primer lloc la principal dificultat que ha afegit complicació a 
aquest projecte; el desconeixement inicial per part meva de l’activitat que es desenvolupava 
dins d’un taller de fusteria i per tant, de les seves màquines.  

Per aquest motiu, tot i el suport continu que he rebut del personal del departament de Fusta i 
Moble, aquest fet ha suposat una dificultat afegida durant la realització del treball que m’ha 
obligat a documentar-me àmpliament i a treballar molt dur. 

També, tot i tractar-se d’una memòria plena de contingut i molt laboriosa, m’agradaria destacar 
que una part molt important de la feina feta es troba dins de les diferents fitxes (les FAT i les 
FID) elaborades, que tot i la seva sintetitzada estructura (per tal de complir els seus objectius) 
han requerit molta feina, tenint en compte a demés el desconeixement total previ per part meva 
de la matèria comentat a l’anterior paràgraf.  

Destacar també l’alegria i l’orgull que ha suposat que aquest Sistema hagi sigut útil al Centre 
en el qual s’ha desenvolupat i que a més hagi despertat molt interès per part d’altres centres 
que desenvolupen cicles de la mateixa família, els quals s’han posat en contacte amb mi 
sol·licitant l’adaptació del projecte als seus tallers.  

El fet de que el Sistema de control d’Autonomia de Treball format per les Fitxes 
d’Autonomia de Treball (FAT) i les Fitxes d’informació i Dades (FID) hagi donat resposta a 
una problemàtica real, s’hagi considerat una solució molt positiva per part dels usuaris i 
finalment s’hagi utilitzat com un recurs més dins del normal funcionament de l’activitat docent 
dels diferents cicles formatius que utilitzen el taller de Fusteria, deixa clara la seva viabilitat i  
esdevé l’assoliment de les fites marcades inicialment a l’introducció d’aquest TFM (punt 1). 

a)  Que el TFM tractés una problemàtica o mancança real dins del normal funcionament 
del departament. 

b)  Que el TFM fos útil, aprofitable i per tant aplicable per el departament i el centre. 

També comentar que ha resultat molt gratificant la creació d’un sistema que tal i com s’ha 
demostrat al llarg d’aquesta memòria hagi assolit tots els objectius (punt 6 del Treball) marcats 
en el moment d’iniciar el disseny del Sistema: 

 S’ha creat un document intern del centre que regula i porta a terme el control de quins 
alumnes han assolit les competències necessàries per poder treballar de manera 
autònoma a cada una de les màquines de taller. 

 El Sistema dona informació sobre l’ús de manera segura de cada màquina (mitjançant 
les FAT) i sobre les dades tècniques per a portar a terme el seu correcte funcionament i 
manteniment bàsic (a través de les FID). 

 Tant les FAT com les FID són de consulta ràpida, intuïtiva i clara; cadascuna s’ha 
realitzat en una única cara i la seva estructura i maquetació faciliten la seva visibilitat i 
lectura.  

 Gràcies a la creació de les diferents versions, la informació és consultable per els 
alumnes i per el professorat així com accessible a altres persones que puguin estar 
interessats previ consentiment dels professors (inspectors, professors substituts, etc.) 

 Gràcies a la necessitat de la firma del tutor i al fet de que els alumnes només tinguin 
accés a una única versió de les dues existents de les FAT’s que recullen aquesta 
signatura, el Sistema no podrà ser manipulat sense autorització. 

Per tot lo esmentat, es creu encertat concloure dient que el treball m’ha aportat molts nous 
coneixements i m’ha permès aplicar molts dels assolits i tractats al llarg del Màster en Formació 
del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes. 
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