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LA FORMACIÓ PROFESSIONAL:
ESTUDIS PROFESSIONALITZADORS
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Cada dia més la industria demana personal capacitat  i almenys amb una 
formació bàsica per integrar-lo en poc temps a la seva organització amb 
eficàcia. 
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ORGANITZACIÓ CURRICULAR

Què és un mòdul?
 És un bloc de coneixements  

relacionats amb una competència  
per l’obtenció del títol.

 Els  Mòduls superats equivalen a  
qualificacions professionals

TÍTOL

Mòdul

UF UF

Mòdul

UFQuè és una unitat formativa (UF)?
 Forma part d’un Mòdul i és una 

agrupació de continguts de 
formació de curta durada, que 
facilita l’aprenentatge, de les 
activitats de treball.

 Les UFs poden ser certificades.

Aquest sistema d’organització 
permet  cursar d’una manera 
individualitzada mòduls i també 
UFs



MANTENIMENT 
ELECTROMECÀNIC

Tipus:
• GRAU MITJÀ (N2)

–Tècnic

Durada:
• DOS CURSOS (2.000 hores)
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OBJECTIUS

• Adquirir qualificació i competència 
professional (títol).

• Comprendre l’organització del 
sector.

• Conèixer els mecanismes 
d’inserció laboral i la seva 
legislació.

• Adquirir coneixements i habilitats 
per treballar.

• Adquirir maduresa per a futurs 
aprenentatges.

• Possibilitar la mobilitat laboral i 
adaptacions als canvis en les 
qualificacions.
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MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

 Durada 2.000 hores.
– 1.650 hores en el centre educatiu.
– 350 hores en les empreses.

 Competències generals.
– Efectuar el manteniment i la reparació de maquinària i 

d’equip industrial, en condicions de qualitat i seguretat 
i en els terminis requerits.

– Obtenir la producció de línies automatitzades amb la 
qualitat, la quantitat i en els terminis requerits, 
coordinant-hi els recursos humans i mantenint els 
equips i els sistemes de producció en condicions de 
fiabilitat i disponibilitat.

– Fer el muntatge i la instal·lació en planta de 
maquinària i d’equip industrial, duent a terme el servei 
tècnic postvenda en condicions de seguretat i els 
terminis requerits.
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MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

• Àmbit professional.

– Indústries extractives.
– Metal·lúrgica i fabricació de 

productes metàl·lics.
– Indústries de la construcció de 

maquinària i equip mecànic.
– Parcs d’atraccions.
– Màquines de tren.
– Indústries en general:
Construcció i muntatge de 

vehicles automòbils.
Edició i arts gràfiques.
Productes alimentaris i 

begudes.
Tèxtil.
Etc.
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MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

• Principals ocupacions i llocs de 
treball.

– Mecànic de manteniment.
– Electricista de manteniment.
– Electromecànic de manteniment.
– Muntador industrial.
– Conductor/mantenidor de línia 

automatitzada.
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MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

• Mòduls:

1 Tècniques de fabricació
2 Tècniques d’unió i muntatge
3 Electricitat i automatismes elèctrics
4 Automatismes pneumàtics i hidràulics
5 Muntatge i manteniment mecànic
6 Muntatge i manteniment electroelectrònic
7 Muntatge i manteniment de línies
8 Formació i orientació laboral
9 Empresa i iniciativa emprenedora
10 Anglès tècnic
11 Síntesi
12 Formació en centres de treball FCT.

POSSIBILITAT 
DE CONTINUAR 

AL CICLE  DE 
GRAU 

SUPERIOR DE 
MECATRÒNICA 
INDUSTRIAL.
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M1: Técniques de fabricació 
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M1: Técniques de fabricació 
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M2 Tècniques d’unió i muntatge



M3: Electricitat i automatismes elèctrics



M4.- AUTOMATISMES PNEUMÀTICS I HIDRÀULICS
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M6: Muntatge i manteniment electroelectrònic
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M7 Muntatge i manteniment de línies



Dades d’interes

Horari: 
 Primer: Matins de 8:25 a 14:50
 Segon: Matins de 8:25 a 12: 40 al centre i a la tarda 

FCT (horari segons empresa)
Durada: Dos anys (2000 hores)
 A primer : Classes lectives i tallers 
 A segon : Classes lectives, tallers i FCT (416h)

Preu matrícula: 0 €+ 160 € (material)



Material necessari

• Material necessari per al taller elèctric:
Tornavís pla de 3 x100 mm  de longitud ( Tornavís petit)
Tornavís pla de  4 x 125 mm de longitud ( Tornavís mitjà)
Tornavís pla 5,5 x 150 mm. ( Tornavís mitjà-gran)
Tornavís estrella 1 x 80  longitud ( Tornavís mitjà) millor POZIDRIV   PZ-1 x 

80
Tornavís estrella 2 x 100 mm. ( Tornavís petit) millor  POZIDRIV  PZ-2 x 

100
Tisores electricista
Alicates de tall.
Pelacables 
Multímetre (molt recomanable)



Material necessari

• Material necessari per al Taller mecànic:
Bata de taller  de cotó i de color blau
Ulleres de protecció 
Peu de rei (instrument de mesura) NO DIGITAL

• Material comú per a utilitzar-lo als diferents tallers i aules
Llapis de memòria  USB de 1GB o més
Caixa d’eines (plàstica, metàl·lica o tipus ronyonera) 
Guants de protecció contra riscos mecànics EN-388   4131 
Llapis  2HB.(Dibuix)



EMPRESES COL·LABORADORES/  CFME
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PARTICIPACIÓ EN FIRA GUIA’T
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Enguany es realitzarà una Fira Guia’t Virtual



WWW.INSBAIXMONTSENY.CAT
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PLATAFORMA: MOODLE
AGORA.XTEC.CAT/IES-BAIX-MONTSENY/MOODLE
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FCT: PLATAFORMA QBID
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PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 
Del 2 al 8 de juny

PERÍODE DE MATRÍCULA
Previsiblement : Del 1-7 setembre

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
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MOLTES GRÀCIES
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INSTITUT BAIX MONTSENY
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