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INSTITUT ESTEVE
TERRADAS I ILLA

Aquest cicle capacita per realitzar operacions de manteniment,
muntatge d’accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció.
Amb aquesta titulació s’obté el certificat acreditatiu per a la comercialització i manipulació d’equips amb sistemes frigorífics
que utilitzin refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de
persones instal·lats en vehicles.

COMPETÈNCIES
En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

• Seleccionar

els processos de reparació interpretant la informació tècnica inclosa en manuals i catàlegs
• Localitzar avaries en els sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i elèctrics-electrònics del vehicle, utilitzant els instruments i equips de diagnòstic pertinents
• Reparar el motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars utilitzant
les tècniques de reparació prescrites pels fabricants
• Reparar conjunts, subconjunts i elements dels sistemes elèctrics-electrònics del vehicle utilitzant les tècniques de reparació
prescrites pels fabricants
• Substituir i ajustar elements dels sistemes de suspensió i direcció
• Reparar els sistemes de transmissió de forces i frenat aplicant
les tècniques de reparació prescrites pels fabricants

SORTIDES PROFESSIONALS/ÀREES DE TREBALL
Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

• Sector de la construcció i manteniment de vehicles, en els sub-

sectors d’automòbils, motocicletes i vehicles pesants
• Empreses de lloguer de vehicles, serveis públics, transport de
passatgers i mercaderies
• Empreses de fabricació de vehicles i de components per a l’automòbil
• 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 que facin treballs de manteniment d’electromecànica (grups d’electrògens
i cintes transportadores mogudes amb motor d’explosió, entre
d’altres)

PRINCIPALS OCUPACIONS
Els estudis capaciten per a les següents professions:

• Electricista de vehicles
• Electricista de manteniment i reparació en automoció
• Mecànic/a d’automòbils
• Electricista d’automòbils
• Electromecànic/a d’automòbils
• Mecànic/a de motors i sistemes auxiliars d’automòbils i motoci-
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cletes

• Reparador/a de sistemes pneumàtics i hidràulics
• Reparador/a de sistemes de transmissió i frens
• Reparador/a de sistemes de direcció i suspensió
• Operari/ària d’ITV
• Instal·lador/a d’accessoris a vehicles
• Operari/ària d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis
• Electromecànic/a de motocicletes
• Venedor/a i distribuïdor/a de recanvis i d’equips de diagnosi
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Motors
Sistemes auxiliars del motor
Circuits de fluids, suspensió i direcció
Sistemes de transmissió i frenada
Sistemes de càrrega i arrencada
Circuits elèctrics auxiliars del vehicle
Sistemes de seguretat i confortabilitat
Mecanitzat bàsic
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglès tècnic
Síntesi
Formació en centres de treball

