
REF06/Pla d'Activitats
Vist i plau del Departament d'Educació

Núm. de registre data
Pròrroga núm:

Per tal que així consti, s'estén aquest pla d'activitats i el signen les parts interessades.
1. Pel centre 2. Per l'Empresa/entitat col·laboradora

El/La tutor/a de pràctiques: ISABEL PORTA BRASÓ El/La tutor/a de l'Empresa/Entitat col·laboradora:
BID.Banc Integrat de Dades

PLA D'ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL. LES
PARTS SOTASIGNANTS ACORDEN

La formalització del següent pla d'activitats d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les condicions que s'especifiquen.

PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: OLGA QUESADA BAIGES Com a Director/a del Centre: INSTITUT ESTEVE TERRADAS
Tutor/a del Centre: ISABEL PORTA BRASÓ
Dades de contacte:

PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA
El/La Sr/Sra: En concepte de: De l'entitat:
Tutor/a de l'Empresa/Entitat:

PER L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom: DNI:

Família Professional: TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
Estudi: ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (TM10)
Durada FCT: 383 hores

Àmbit professional i de treball
Les persones amb aquest perfil professional exerceixen la seva activitat en el sector de construcció i manteniment de
vehicles, en els subsectors d'automòbils, motocicletes i vehicles pesants.Empreses de flotes de lloguer de vehicles, serveis
públics, transport de passatgers i mercaderies.Empreses fabricants de vehicles i components.Empreses dedicades a la
inspecció tècnica de vehicles.Empreses dedicades a la fabricació, venda i comercialització d'equips de comprovació,
diagnosi i recanvis de vehicles.Empreses ubicades en altres sectors productius on es realitzin treballs de manteniment
d'electromecànica (grups electrògens, cintes transportadores mogudes amb motor d'explosió, entre d'altres). Les
ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:Electronic de vehicles.Electricista electrònic de manteniment i
reparació en automoció.Mecànic d'automòbils.Electricista d'automòbils.Electromecànic d'automòbils.Mecànic de motors
i els seus sistemes auxiliars d'automòbils i motocicletes.Reparador sistemes pneumàtics i hidràulics.Reparador sistemes de
transmissió i frens.Reparador sistemes de direcció i suspensió.Operari d'ITV.Instal·lador d'accessoris en vehicles.Operari
d'empreses dedicades a la fabricació de recanvis.Electromecànic de motocicletes.Venedor/distribuïdor de recanvis i equips
de diagnosi.
Pla d'activitats
Activitats formatives

 1. Activitats formatives referents al manteniment del vehicle automòbil

 1.1. Realitza les revisions de manteniment preventiu bàsic.Verifica el estat i el nivell dels fluids,
substitució d'olis i filtres, comprovació del enllumenat, pressions de les rodes...
 1.2. Desmuntatge i muntatge d'esmorteïdors.

 1.3. Substitució de pastilles de frens.

 1.4. Reparació de sistemes d'escapament.

 1.5. Substitució de llums i làmpades

 1.6. Substitució d'elements del motor, corretges, tubs de refrigeració, bugies.

 1.7. Substitució, reparació i equilibrat de rodes.

 2. Activitats formatives referents a la reparació d'elements i sistemes electromecànics.

 2.1. Col·labora en reparacions de motors i els seus sistemes auxiliars .

 2.2. Realitza reparacions en el sistema de refrigeració.

 2.3. Col·labora en la reparació de sistemes de transmissió.

 2.4. Substitueix elements del sistema de suspensió.

 2.5. Substitueix elements del sistema de frens
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 2.6. Col·labora en la reparació del sistema elèctric i instal·lació d'accessoris.

 2.7. Substitueix i repara elements del sistema de seguretat i confortabilitat.

 3. Activitats formatives referents a la diagnosi d'elements i sistemes del vehicle automòbil.

 3.1. Col·labora en la diagnosi d'avaries:Motors i els seus sistemes auxiliars,Sistemes de
transmissió.Sistemes de frenat.Sistemes de suspensió.Sistemes de direcció.Circuits elèctrics del
automòbil.Sistemes de seguretat i confortabilitat


