
 

ESTUDIAR FPB EN TAPISSERIA I CORTINATGE 
SUPOSA APRENDRE A … 

 

 

 Realitzar activitats relacionades amb la pesca 
i l'extracció de marisc. 

 Organitzar mercaderia i aparells, carregar i  
descarregar. 

 Realitzar maniobres d'aproximació, fondeig, 
atracament i desatracament de bucs.  

 Manipular i conservar productes de pesca. 
 Realitzar guàrdies  de navegació en el buc. 
 Preparar, conservar i reparar aparells, arts, 

equips de marisqueig, nanses, ... 
 Realitzar el manteniment del motor principal i 

els sistemes auxiliars de la sala de màquines. 
 Transportar i reposar combustible, oli i aigua. 
 Netejar el buc, la maquinària i aparells. 
 Realitzar activitats de primers auxilis a bord i  

prevenció de riscos laborals. 
 

 

A MÉS A MÉS, SIGNIFICA APRENDRE A … 
 

 

 Organitzar el treball. 
 Treballar en equip. 
 Treballar amb autonomia i responsabilitat. 
 Treballar seguint criteris de qualitat i 

eficiència. 
 Preveure els riscos laborals. 
 Respectar el medi ambient. 
 Utilitzar les TIC. 
 Comunicar-se eficaçment. 
 Conéixer els drets i deures derivats de 

l’activitat professional. 
 Desenvolupar un esperit emprenedor. 

 
 

Eres major de 17 anys i no 

tens cap titulació? 

Reprèn els teus estudis i 
aconsegueix un títol de FP 

Consulta’ns! 
 

 
 

Codi de centre: 03009051 

Avda. Diputada  Àngela Llinares, 1  
03570 La Vila Joiosa (Alacant) 

Tel: 96 687 01 45 Fax: 96 687 01 46 

http://ieslamalladeta.edu.gva.es  
maritimlamalladeta@gmail.com 

 

 
Pel teu futur! 

FAMÍLIA PROFESSIONAL 

MARITIMOPESQUERA 

 
 

TÍTOL PROFESSIONAL BÀSIC EN 

ACTIVITATS 
MARITIMOPESQUERES 
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ESTUDIAR FPB EN ACTIVITATS 
MARÍTIMOPESQUERES SUPOSA APRENDRE A …



 

  MÒDULS I HORES SETMANALS 
 

 
 

 PRIMER CURS 
 

 

- Manteniment d'equips auxiliars en vaixells de 

pesca (8h) 

- Manteniment de motors en vaixells de pesca (7 h) 

-Seguretat i primers auxilis en vaixells de pesca (3 h) 

- Ciències aplicades I (5 h) 

- Comunicació i societat I (5 h) 

- Tutoria (1 h) 

- Formació i Orientació Laboral I (1h) 

- Formació en Centres de Treball (80 h totals) 
 
   

 SEGON CURS 
 

 

- Activitats en cobertes de vaixells de pesca (4 h) 

- Pesca amb palangre, arrossegament i cèrcol  (6 h) 

- Pesca amb arts de fons i marisqueig (6 h) 

- Ciències aplicades II (6 h) 

- Comunicació i societat II (6 h). 

- Tutoria (1 h) 

- Formació i Orientació Laboral II (1 h) 

- Formació en Centres de Treball (120 h totals) 
 
 

 

 

 

 

  QUALIFICACIONS PROFESSIONALS 
 

MAP004_1: Activitats en pesca de palangre, 

arrossegament i cercle, i en transport marítim.  

MAP229_1: Activitats auxiliars de manteniment 

de màquines, equips i instal·lacions del buc. 

MAP230_1: Activitats en pesca amb arts  

d'emmalle i marisqueig, i en transport marítim. 
 
 

  ACCÉS 
 

Té preferència qui compleix els següents requisits: 

- Tindre complits 15 anys, o complir-los eixe any, i  

no superar els 17 anys l’any d’accés.  

- Haver cursat 2n d’ESO. 

- Haver sigut proposat per l’equip docent.  
 

Si hi ha disponibilitat de places, també hi poden 

accedir els/les majors de 17 anys que no estiguen 

en possessió d’un títol de FP o ESO. 

   

  HORARI 
 

Matí: 8:00-14:10 
 

  

  CONTINUÏTAT D’ESTUDIS 
 

Dóna accés a TOTS els cicles formatius de grau 

mitjà i  té preferència per a l’admissió als cicles de 

les següents famílies professional:   

- Marítimopesquera. 

- Electricitat i Electrònica. 

- Informàtica i Comunicacions. 

- Fabricació Mecànica.  

- Instal·lació i Manteniment. 

- Energia i Aigua. 

- Indústries Extractives.  

- Química. 

- Transport i Manteniment de Vehicles. 

- Fusta, Moble i Suro. 

- Edificació i Obra Civil. 
 

 

  EIXIDES PROFESSIONALS 
 

Mariner de màquines, mariner de pont, mariner 

de pesca, mariscador a flotació.  
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