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CURS

Ref.73009
St.Andreu de la Barca
Presencial
LLOC: INSTITUT EL PALAU. - C EMPORDA 7-13
INICI: 02-12-2020
FINAL: 04-02-2021
DURADA: 60 Hores

Soldadura: TIG

INFORMACIÓ IMPORTANT. HORARI DEL CURS

L'horari del curs és:

 

Dimecres 2, 9, 16 de desembre, 13, 20, 27 de Gener i 3 de Febrer de 18:30 a 21:00

 

Dijous 3, 10, 17 de desembre, 14, 21, 28 de Gener i 4 de Febrer de de 19:45 a 21:00
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Dissabte 12 desembre, 9, 16, 23 i 30 de Gener, de 09:00 a 15:00 hores

Requisits

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions
formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Objectius

Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre soldadura tig per tal
d’executar els processos de fabricació,
muntatge i reparació d'elements de caldereria, canonades i estructures metàl·liques.

Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre soldadura tig per tal
d’executar els processos de fabricació,
muntatge i reparació d'elements de caldereria, canonades i estructures metàl·liques.

Continguts

1. Preparació de màquines i components utilitzats en les operacions de soldadura amb arc
elèctric sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG).
2. Soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode no
consumible (TIG).
3. Verificació de les soldadures.
4. Manteniment de màquines de soldar amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode no
consumible (TIG).
5. Prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

Avaluació

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats
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apreses durant el curs:

Elaborar una peça mitjançant soldadura

Certificat

Assistència i Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES
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