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IDENTIFICACIÓ DE L'ESPECIALITAT I PARÀMETRES DEL CONTEXT FORMATIU 

Denominació de 

l’especialitat:  

 

MATERIALS AVANÇATS PER A VEHICLES 

 

Família Professional:  FABRICACIÓ MECÀNICA 

Àrea Professional:  PRODUCCIÓ MECÀNICA 

Codi:  FMEM17 

Nivell de qualificació 

professional:  
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Objectiu general  

 

Identificar els materials emprats en l'actualitat per a la fabricació de plataformes d'automòbils, així com 

les noves tendències, establir els criteris per a seleccionar els materials adients per a cada component. 

 

Relació de mòduls de formació 

 

Mòdul 1  Famílies de materials i característiques principals 50 hores  

Mòdul 2  Materials metàl·lics per a automoció  50 hores  

Mòdul 3  Materials polimèrics per a automoció  50 hores  

Mòdul 4 Materials compostos per a automoció  50 hores  

  

Modalitats d'impartició 

  

Presencial  

  
Durada de la formació  

  
 Durada 200 hores  

 

 

Requisits d'accés de l'alumnat  

 

Acreditacions/ 

titulacions  

Complir com a mínim algun dels següents requisits: 

- Títol de Grau o equivalent de la família professional Enginyeria, 

Arquitectura, Física o Química. 

- Títol de Postgrau (Màster) o equivalent de la família professional 

Enginyeria, Arquitectura, Física o Química. 

Experiència 

professional  

En cas de no disposar de les acreditacions universitàries anteriors, es 

requereix experiència professional de 3 anys, en els àmbits d’una de les 

titulacions.  

Altres   Han de posseir coneixements de base de programació, d’ús d’eines 

ofimàtiques i de fabricació industrial. 
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Prescripcions de formadors i tutors 

 

Acreditació 

requerida  

Complir com a mínim algun dels següents requisits:  

- Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el Títol de Grau corresponent o altres 

títols equivalents.  

- Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o el Títol de Grau 

corresponent o altres títols equivalents. 

Experiència 

professional 

mínima requerida 

Experiència professional mínima de tres anys en les temàtiques impartides 

del curs. 

Competència 

docent  

Experiència docent acreditable d'almenys 60 hores en modalitat presencial. 

  

Requisits mínims d'espais, instal·lacions i equipaments 

  

Espais formatius  

Superfície m2   

per a 15 

participants 

Increment 

Superfície/ participant  

(Màxim 30 participants) 

Aula d’informàtica 45 m2  2,4 m2 / participant  

  

 

Espai Formatiu   Equipament  

  - Taula i cadira per al formador. 

 - Taules i cadires per a l’alumnat. 

 - Material d’aula. 

 - Pissarra. 

Aula d'informàtica - PC instal·lat en xarxa amb la capacitat suficient per a executar els 

dispositius virtuals Android i amb possibilitat d'impressió de 

documents, canó amb projecció i Internet per al formador. 

 - PCs instal·lats en xarxa i Internet amb la capacitat suficient per a 

executar els dispositius virtuals Android i amb possibilitat d’impressió 

per a l’alumnat.  

 - Software específic per a l'aprenentatge de cada acció formativa: 

o CesEduPack per a selecció de materials en el disseny.  

  - Dispositius mòbils a la disposició de l’alumnat. 

 

 

La superfície dels espais i instal·lacions estaran en funció de la seva tipologia i del nombre de participants. 

Tindran com a mínim els metres quadrats que s'indiquen per a 15 participants i l'equipament suficient per 

a aquests.  

En el cas que augmenti el nombre de participants, fins a un màxim de 30, la superfície de les aules 

s'incrementarà proporcionalment (segons s'indica en la taula quant a m²/ participant) i l'equipament estarà 

d'acord amb aquest augment.  

No ha d'interpretar-se que els diversos espais formatius identificats hagin de diferenciar-se necessàriament 

mitjançant tancaments.  

Les instal·lacions i equipaments hauran de complir amb la normativa industrial i higiènic-sanitària 

corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat i seguretat dels participants. 

En el cas que la formació es dirigeixi a persones amb discapacitat es realitzaran les adaptacions i els 

ajustaments raonables per a assegurar la seva participació en condicions d'igualtat. 
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Ocupacions i llocs de treball relacionats  

- 2431 Enginyers industrials i de producció 

- 2433 Enginyers mecànics 

- 2434 Enginyers aeronàutics 

- 2435 Enginyers químics 

- 2436 Enginyers de mines, metal·lúrgics i afins 

- 2437 Enginyers ambientals 

- 2439 Enginyers no classificats sota altres epígrafs 

- 2461 Enginyers tècnics industrials i de producció 

- 2463 Enginyers tècnics mecànics 

- 2464 Enginyers tècnics aeronàutics 

- 2465 Enginyers tècnics químics 

- 2466 Enginyers tècnics de mines, metal·lúrgics i afins 

- 3110 Delineants i dibuixants tècnics 

- 31101024 Delineants en general 

- 3126 Tècnics en mecànica 

- 31261096 Tècnics en prototips mecànics 

- 3128 Tècnics en metal·lúrgia i mines 

- 3129 Altres tècnics de control de qualitat de les ciències físiques, químiques i de les 

enginyeries 

- 32021035 Encarregats i/o caps d'equips de taller de muntatge d'estructures metàl·liques 

 

  

Requisits oficials de les entitats o centres de formació 

  

Estar inscrit en el Registre d'entitats de formació (Serveis Públics d'Ocupació) 
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DESENVOLUPAMENT MODULAR  

  

MÒDUL DE FORMACIÓ 1:  FAMÍLIES DE MATERILS I CARACTERÍSTIQUES 

PRINCIPALS 

  

OBJECTIU  

  

Identificar les diferents famílies de materials distingint les seves propietats, aplicacions i 

comportaments. 

 

DURADA: 50 hores  

  

RESULTATS D'APRENENTATGE

 
  

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

  

● Identificació de materials metàl·lics, ceràmics i polimèrics. 

- Relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels 

materials. 

- Defectes cristal·lins i el desenvolupament microestructural dels metalls. 

- Comportament mecànic dels materials i els procediments de prova associats. 

● Diferenciació del comportament dels materials. 

- Ús de diagrames de fase per a la comprensió del desenvolupament 

microestructural de metalls i ceràmiques. 

- Rutes de processament de materials. 

Habilitats de gestió, personals i socials   

● Ús d'habilitats de comunicació i motivació en la transmissió de coneixements, habilitats i 

destreses en el camp de l'enginyeria industrial. 

● Capacitat de coordinació amb l'equip de treball en la planificació de projectes. 

● Demostració d'iniciativa i flexibilitat en la resolució de problemes, presa de decisions, 

creativitat, i raonament crític. 

 

  

MÒDUL DE FORMACIÓ 2:  MATERIALS METÀL·LICS PER A AUTOMOCIÓ 

  

OBJECTIU  

 

Identificar els diferents tipus de materials metàl·lics emprats en la fabricació d'automòbils i 

establir els criteris de selecció per a cada component de l'estructura d'un automòbil. 

  

DURADA: 50 hores  

  

RESULTATS D'APRENENTATGE
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Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques  

 Identificació dels materials metàl·lics que s'empren en l'actualitat per a les diferents parts 

de l'estructura del vehicle. 

- Característiques i propietats. 

- Aliatges metàl·lics que poden ser alternatives als materials metàl·lics que 

s'empren en l'actualitat per a aconseguir reduccions de pes. 

- Criteris per a seleccionar els materials metàl·lics adients per a cada component 

de l'estructura d'un automòbil. 

- Idoneïtat de cada aliatge metàl·lic per a components específics d'un vehicle 

automòbil. 

 Caracterització dels processos de fabricació, assemblatge i manteniment dels materials 

metàl·lics. 

- Processos de fabricació emprats per a conformar les parts metàl·liques de 

l'automòbil. 

- Tecnologies d'assemblatge utilitzades per a unir les diferents parts metàl·liques 

de l'automòbil. 

- Processos de protecció anticorrosió per als aliatges metàl·lics emprats en 

automoció. 

 

Habilitats de gestió, personals i socials   

● Capacitat per a analitzar els factors rellevants de l'ús dels diferents tipus d'aliatge. 

● Valoració de la importància de la correcta selecció dels diferents processos de protecció 

anticorrosió en automoció i el seu resultat a llarg termini. 

● Conscienciació de la necessitat d'adquirir un esperit crític enfront de la idoneïtat dels 

components utilitzats en automoció i el seu impacte mediambiental. 

 

MÒDUL DE FORMACIÓ 3:  MATERIALS POLIMÈRICS PER A AUTOMOCIÓ 

 

OBJECTIU  

 

Distingir les característiques de les diferents famílies de materials polimèrics utilitzats per a 

vehicles i analitzar les noves tendències per a la innovació en automoció. 

  

 DURADA: 50 hores  

 

RESULTATS D'APRENENTATGE 

 
  

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques  

 Identificació dels materials polimèrics per al disseny i desenvolupament de components 

plàstics en la indústria de l'automoció. 
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- Tecnologies de processos de transformació en disseny de peces de plàstic 

d'automoció implementades actualment en la indústria. 

- Requeriments funcionals que s'exigeixen als materials polimèrics per a la seva 

aplicació en el desenvolupament de vehicles. 

- Classificació de materials per a aplicacions en components i assemblatges de 

materials polimèrics, d'acord amb les exigències futures. 

 Anàlisis del comportament estructural dels materials polimèrics. 

- Necessitat d'una bona caracterització mecànica de materials per a la simulació 

estructural. 

- Interpretació dels paràmetres més importants obtinguts de dades d'assaig de 

materials polimèrics per als càlculs més usuals en la indústria de l'automoció. 

Habilitats de gestió, personals i socials 

● Demostració d'una actitud rigorosa en l'aplicació del coneixement adequat per a l'enginyeria 

de materials i components d'automoció fabricats amb materials polimèrics. 

● Autonomia en la planificació del procés de disseny i fabricació de nous materials estructurals 

i dels avantatges i inconvenients dels materials polimèrics. 

● Interès pel treball en grup, especialment amb la resta d'actors en el disseny estructural del 

vehicle. 

 

MÒDUL DE FORMACIÓ 4:  MATERIALS COMPOSTOS PER A L’AUTOMOCIÓ 

 

OBJECTIU  

 

Identificar els components dels materials compostos utilitzats en automoció, estimar les seves 

propietats mecàniques i els seus llindars d'ús, així com les tècniques específiques per al 

processament de materials compostos i les estratègies per a afavorir la sostenibilitat i 

l'economia circular al voltant d'aquests materials. 

 

 DURADA: 50 hores  

 

RESULTATS D'APRENENTATGE 

 
  

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques  

 Caracterització dels materials compostos i anàlisis del seu comportament per a la indústria 

de l'automoció. 

- Components dels materials compostos. 

- Fibres tècniques disponibles per a desenvolupar materials compostos. 

- Propietats i els potencials usos de materials compostos en automoció. 

- Propietats mecàniques de laminatges i materials compostos de fibra curta. 

 Anàlisi del procés de producció i de la cadena d'aprovisionament. 

- Tècniques per a obtenir peces de materials compostos i saber avaluar la seva 

idoneïtat per al sector de l'automoció. 
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- Mètodes experimentals per a determinades propietats de materials compostos. 

- Punts febles i les fortaleses de l'ús de materials compostos en automoció. 

- Economia circular en materials compostos. 

Habilitats de gestió, personals i socials 

● Desenvolupament d'actituds responsables per a avaluar la conveniència de la introducció 

de materials compostos en un vehicle. 

● Conscienciació de la importància de l'ús de materials compostos en la indústria de 

l'automoció i la seva relació amb l'economia circular i el manteniment del medi ambient. 

● Implicació en el projecte per a fer treballs de disseny de nous compostos de manera 

autònoma, tenint en compte el seu impacte en termes de les prestacions del vehicle i de la 

sostenibilitat al llarg de la seva vida útil. 

 

 

AVALUACIÓ DE L'APRENENTATGE EN L'ACCIÓ FORMATIVA 

  

• L'avaluació tindrà un caràcter teòric-pràctic i es realitzarà de manera sistemàtica i 

contínua, durant el desenvolupament de cada mòdul i al final del curs.  

• Pot incloure una avaluació inicial de caràcter diagnòstic per a detectar el nivell de partida 

de l'alumnat.  

• L'avaluació es durà a terme mitjançant els mètodes i instruments més adients per a 

comprovar els diferents resultats d'aprenentatge, i que garanteixin la fiabilitat i validesa 

d'aquesta.  

• Cada instrument d'avaluació s'acompanyarà del seu corresponent sistema de correcció 

i puntuació en el qual s'expliciti, de manera clara i inequívoca, els criteris de mesura per 

a avaluar els resultats aconseguits pels participants.  

• La puntuació final aconseguida s'expressarà en termes d'Apte/ No Apte. 

 

  


