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Presentació

ITINERARI FORMATIU SEGON CURS

La forta demanda actual de professionals ben formats en el sector de les instal-lacions ha
motivat la posada en marxa d'aquesta iniciativa conjunta entre l'Escola Vedruna
lmmaculada Barcelona i l'Escola del Gremi d'instal-ladors de Barcelona per tal de donar
forma a un cicle de formació professional innovador, polivalent i especialment ben acollit
per les empreses instal-ladores del nostre sector, que permetra la inserció laboral de tot
l'alumnat del cicle.
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Objectius
Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir instal-lacions
calorífiques, climatització, d'energies renovables i fluids aplicant la normativa vigent,
protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts,
assegurant la seva funcionalitat i respecte al medí ambient.
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2 anys

+

Durada-te

Distribució curricular/ Pla d'estudis:

• Consultar condicions en modalitat DUAL

ITINERARI FORMATIU PRIMER CURS

Horaris:

Dilluns a divendres de 15:30 ha 20:30

Ml. Tecniques de
muntatge
d'instal-lacions

Espais:
El cicle es desenvolupara a les seus de:

UFl: Representació grafica
UF2: Tecniques de Mecanització i unions no soldades
UF3: Soldadures
HORES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Vedruna lmmaculada Barcelona
(C/.Dos de Maig, 247-251)

Escala del Gremi d'lnstal-ladors de Barcelona
(Cj.Mallorca 462 - baixos -) a 5 minuts

M2. lnstal•lacions
electriques i
automatismes

Sortides professionals:

UFl: Representació grafica en instal-lacions electriques
UF2: Muntatge i mecanització de quadres electrics
UF3: Automatització electrica cablada
UF4: Automatització programable
HORES DE LLIURE DISPOSICIÓ

La superació d'aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

■ lnstal-lador/a mantenidor/a d'equips de producció de calor,
■ lnstal-lador/a mantenidor/a d'instal-lacions de calefacció,
climatització, aigua calenta sanitaria

■ lnstal-lador/a mantenidor/a d'instal-lacions d'energies renovables
■ lnstal-lador/a mantenidor/a de gas i combustibles líquids.

MG. Muntatge i
manteniment
d'instal•lacions
de gas i
combustibles
líquids.

UF1: Elements i configuració d'instal-lacions de gas i combustibles líquids
UF2: Muntatge i manteniment d'instal-lacions de gas i combustibles líquids

M7 ..Maq_uinf!S i
equ1ps term1cs

UF1: Balani;: energetic d'instal-lacions termiques
UF2: lnstal-lacions frigorífiques i de climatització
UF3: lnstal-lacions de calefacció i ACS
UF4: Cambres frigorífiques

lnscripció i matrícula:

Dilluns a divendres de 8:30 h a 11:00 h / Dilluns a dijous de 16:30 h a 17:30 h
M9. Formació i
Orientació
Laboral (FOL)

Beques i ajuts:
Condicionat a complir el requeriments establerts per a cada cas part
Nota: Al llarg del cicle es preveuen diferents sortides per visitar instal-lacions i
equipaments diversos, així com la intervenció de diferents técnics d'empreses per
tal d'oferir una visió de la realitat del sector.
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UF1: lncorporació al treball
UF2: Prevenció de riscos laborals
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UFl: Muntatge d'instal-lacions de calefacció i extracció
UF2 Posada en marxa d'instal-lacions de calefacció i extracció
UF3 Manteniment d'instal-lacions de climatització ventilació i extracció
UF1. Elements i configuracions d'instal-lacions d'aigua i evacuació
UF2. Muntatge i instal-lació de xarxes d'aigua i evacuació
UF3. Manteniment, diagnosi i reparació d'instal-lació d'aigua i evacuació
UF1. Muntatge d'instal-lacions d'energia solar térmica
UF2. Posada en marxa d'instal·lacions d'energia solar térmica
UF3: Manteniment de les instal-lacions d'energia solar termica
UFl: Configuració de petites d'instal-lacions de calefacció i ACS
UF2: Documentació tecnica d'instal-lacions de petita potencia de calefacció i ACS
HORES DE LLIURE DISPOSICIÓ

UFl: Empresa i iniciativa emprenedora
UFl Síntesi

• Existeix la possibilitat de realitzar el cicle en modalitat dual o convencional. La distribució deis
diferents moduls i unitats formatives esta condicionada a la modalitat del curs (dual o
convencional) triada per l'alumne.
En alguns casos, l'alumnat pot iniciar el curs treballant amb contracte de formació en
alternan�a. En aquest cas, s'ha de complir amb els compromisos i requeriments contractuals
que es corresponguin.

Aquest cicle compta amb el suport de:
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u Fl. Angles tecnic
Formació en centr.es
de treball
41

A l'aula es faran servir equipaments i materials de:

BAXI

Mll.Angles
tecnic
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