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DADES GENERALS DEL CURS 
 

 

1. FAMÍLIA PROFESSIONAL:  MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ 

  

ÀREA PROFESSIONAL:   ELECTRÒNICA 

 

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: INSTAL·LADOR/A D'EQUIPS I SISTEMES                    

ELECTRÒNICS 

 

3. CODI:     ELEN10 

 

4. CURS:     OCUPACIÓ 

 

5. OBJECTIU GENERAL: 

 

Instal·lar, calibrar, configurar i posar a punt equips i sistemes d'instrumentació, regulació i 

control i informàtica industrial d'acord amb els plànols i esquemes d'instal·lació, complint les 

normes i els estàndards nacionals i internacionals, i en condicions de qualitat, seguretat i 

mediambientals. 

 

6. REQUISITS DEL PROFESSORAT: 

 

6.1. Nivell acadèmic 

 

Titulació universitària preferentment relacionada amb l'àrea professional del curs. En cas el 

de no ser possible la contractació de persones amb la titulació indicada es podran 

seleccionar les persones que tinguin capacitat professional suficient en l'ocupació 

relacionada amb el curs. 

 

6.2. Experiència professional 

 

Haurà de tenir tres anys d'experiència en l'ocupació. 

 

6.3. Nivell pedagògic 

 

Serà necessari tenir formació metodològica o experiència docent. 

 

7. REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNAT: 

 

7.1. Nivell acadèmic o de coneixements generals 

 

Certificat d'escolaritat o coneixements equivalents. 
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7.2. Nivell professional o tècnic 

 

No és necessari tenir experiència professional ni haver superat cap itinerari formatiu 

relacionat amb l'ocupació, tot i que és recomanable tenir coneixements d’electrònica. 

 

7.3. Condicions físiques 

 
Cap en especial excepte les que impedeixin el normal desenvolupament del curs. 

 

8. NOMBRE D'ALUMNES:  

 

15 alumnes 

 

9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS FORMATIUS: 

 

- Instal·lació d'equips i sistemes d'instrumentació. 

- Instal·lació d'actuadors en processos automatitzats. 

- Instal·lació, verificació i sintonització d'equips de regulació i control. 

- Instal·lació d'autòmats programables i equips d'informàtica industrial. 

- Instal·lació de sistemes centralitzats de vigilància i control de senyals. 

 

10. DURADA: 

 

Pràctiques     450 

Coneixements teòrics    200 

Avaluacions       40 

Total      690 hores 

 

11. INSTAL·LACIONS: 

 

11.1. Aula de classes teòriques 

 
- Superfície: l'aula haurà de tenir una superfície mínima de 30 m2 per a grups de 15 alumnes 

(2 m2 per alumne/a) 

- Mobiliari: l'aula estarà equipada amb mobiliari docent per a 15 places, a més dels elements 

auxiliars necessaris. 

 

11.2. Instal·lacions per a pràctiques 

 
- Superfície: 150 m2 amb terra antilliscant. 

- Il·luminació: natural o artificial. 

- Ventilació: natural, amb temperatura ambient de 20ºC aproximadament. 
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Les instal·lacions hauran de complir les normes vigents i tenir llicència municipal d'obertura 

com a centre de formació. 

El condicionament elèctric haurà de complir les normes de baixa tensió i estar preparat de 

manera que permeti la realització de les pràctiques. 

 

11.3. Altres instal·lacions: 

 

- Magatzem d'aproximadament 30 m2. 

- Sala del professorat i activitats de coordinació. 

- Despatx de direcció del centre. 

 

12. EQUIP I MATERIAL: 

 

12.1. Equip i maquinària 

 

- Condicionadors d'extensometria. 

- Condicionadors per a captadors inductius. 

- Condicionadors per a termoparell. 

- Condicionadors per a termoresistència PT100. 

- Aïllants galvànics per a senyals analògics. 

- Analitzadors lògics. 

- Analitzadors d'espectres. 

- Autòmats programables modulars (a ser possible 8 d'una marca i 8 d'una altra) 

- Bancs de treball per a 2 alumnes cada banc. 

- Codificadors de posició absoluts o incrementals. 

- Detectors de proximitat inductius i capacitius. 

- Cèl·lules de càrrega extensomètriques. 

- Captadors de pressió inductius. 

- Termoparells. 

- Termoresistències PT100. 

- Electrovàlvules pneumàtiques. 

- Electrovàlvules hidràuliques. 

- Equips comprovadors de continuïtat. 

- Equips de dessoldatge. 

- Equips de maquinària especial per a muntatge. 

- Equips de maquinària específica per a terminals i connectors. 

- Equips diferents, per a comunicació en xarxa d'ordinadors. 

- Equips indicadors de successió de fases. 

- Equips injectors d'estats lògics. 

- Equips injectors de senyals. 

- Equips de calibratge per a termoparells. 

- Equips de vigilància i control complets amb 16 entrades/sortida analògiques i 32 E/S 

digitals i interfície per a ordenador. 

- Finals de cursa. 

- Fotocèl·lules de barrera i reflex. 
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- Fonts d'alimentació. 

- Generadors de senyals. 

- Impressores de raig de tinta. 

- Màquines de comprovació automatitzada de circuits i dispositius electrònics. 

- Mòdems de comunicació compatibles amb els ordinadors. 

- Monitors de color per a ordinador. 

- Motors sense escombretes de baixa potència. 

- Motors de corrent altern asíncrons trifàsics de baixa potència. 

- Motors de corrent continu de baixa potència. 

- Multímetres analògics i digitals. 

- Ordinadors amb possibilitat d'instal·lar diversos sistemes operatius. 

- Oscil·loscopis de memòria. 

- Programes d'adquisició de dades per a ordinador. 

- Reguladors PID (proporcional integral derivativo) 

- Resistències de calefacció submergibles. 

- Servovàlvules. 

- Soldadors d'entorn. 

- Sondes. 

- Suports de soldador. 

- Variadors de freqüència de motors asíncrons trifàsics. 

- Variadors de velocitat de motors sense escombretes. 

- Variadors de velocitat de motors de corrent continu. 

- Targetes d'E/S per a ordinador amb 16 entrades i 4 sortides analògiques. 

 

12.2. Eines i utillatge 

 

- Tenalles de tall. 

- Tenalles de punta rodona, punta de cigonya i planes. 

- Broques. 

- Caixa de dècades. 

- Caixa potenciomètrica. 

- Calculadora. 

- Cinta mètrica. 

- Conexionadora 

- Talladora de cables. 

- Cúter. 

- Tornavisos. 

- Escaires. 

- Clau anglesa. 

- Claus de muntatge. 

- Martell. 

- Mira electrònica. 

- Numeradors. 

- Pelacables. 

- Peu de rei. 
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- Pinces. 

- Punta de traçar. 

- Punxó/Contrapunxó. 

- Regla. 

- Serra manual. 

- Trepants de mà. 

- Tisores. 

 

12.3. Material de consum 

 

- Abraçadores. 

- Aerosols. 

- Aïllants tèrmics i elèctrics. 

- Automatismes. 

- Bateries i piles. 

- Borns i interlínies. 

- Cable de coure aïllat. 

- Cable de coure nu. 

- Cables descarregadors de corrent a terra. 

- Components analògics i digitals. 

- Connectors específics. 

- Endolls. 

- Escaires de subjecció. 

- Estany. 

- Fibra òptica. 

- Fusibles. 

- Interruptors. 

- Limitadors ICP (limitadors de potència elèctrics)  

- Magnetotèrmics. 

- Material d'aparellatge electrònic. 

- Miques aïllants. 

- Pasta de soldar. 

- Perfils ranurats. 

- Plaques de circuit imprès. 

- Botons. 

- Radiadors. 

- Rebladores. 

- Senyalitzadors. 

- Silicona. 

- Suports aïllants. 

- Tacs diversos. 

- Caragolam. 

- Sòcols per a circuits integrats. 
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12.4. Elements de protecció 

 

En el desenvolupament de les pràctiques s'utilitzaran els mitjans necessaris de seguretat i 

higiene en el treball i s'observaran les normes legals sobre això. 

 

12.5. Material didàctic 

 

A l’alumnat se li proporcionaran els mitjans didàctics i el material escolar imprescindibles per 

al desenvolupament del curs. 

 

13. INCLUSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES: 

 

- Equips de mesurament i control digitals. 

- Equips de control programables. 

- Equips informàtics de simulació i control de processos. 

- Nous materials que s'incorporen en elements i equips. 
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DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS 
 

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS I SISTEMES D'INSTRUMENTACIÓ 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

Instal·lar línies elèctriques de baixa tensió en edificis i equipaments urbans, així com 

efectuar el seu manteniment i reparació, aplicant tècniques i materials adequats i complint 

les normes i instruccions reglamentades. 

 

16. DURADA DEL MÒDUL: 

 

150 hores 

 

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL: 

 

A) Pràctiques: 

 

- Instal·lar detectors de proximitat de diferents tecnologies (electromecànics, inductius, 

capacitius, fotoelèctrics, etc.) a partir d'esquemes de connexionat. 

- Instal·lar cèl·lules fotoelèctriques en muntatge barrera, reflex i proximitat. 

- Instal·lar codificadors incrementals i absoluts, lineals i rotatius per a control de posició i o 

velocitat de sistemes mecànics, a partir d'esquemes de connexionat. 

-Instal·lar transductors de senyal de diferents tecnologies (cèl·lules de càrrega, captadors de 

pressió, termoparells, etc.) 

- Instal·lar línies de connexió de transductors de diversos tipus: cable coaxial, apantallat, 

trenat, etc., efectuant connexions a interlínies, terminals i connectors soldats. 

- Instal·lar i connectar aïllants galvànics i repetidors de senyal de diversos tipus 

(transformador, fotoacoblador, capacitiu, etc.), comprovant el seu funcionament. 

- Instal·lar i connectar condicionadors de senyal per a transductors analògics (tensió, pont 

resistiu, freqüència portadora, linearizador de termopar, etc.) 

- Calibrar transductors de proximitat, força, pressió, etc., mitjançant aplicació de magnituds 

patró, comprovant la precisió i qualitat dels mesuraments efectuats. 

- Ajustar paràmetres de condicionadors de senyal, verificant el funcionament general de la 

cadena de mesura. 

 

B) Continguts teòrics: 

 

- Magnituds físiques. Unitats del sistema internacional. 

- Sistemes i codis de numeració. 

- Descripció de sensors i mesuradors de paràmetres físics (principi de funcionament, 

característiques, instal·lació i tècniques de calibratge): 

.Termoelèctrics (termoparells) 
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. Resistius (força, pressió, acceleració, temperatura, etc.) 

. Inductius (pressió, desplaçament, LVDT -transformador diferencial de variació lineal- 

vibració) 

. Fotoelèctrics (barreres, codificadors, piròmetres de radiació, luxímetres, etc.) 

. Capacitius (pressió, desplaçament, pressió sonora, etc.) 

. Piezoelèctrics (acceleració, força, pressió) 

. Electromagnètics (dinamo tacomètrica, velocitat de vibració, etc.) 

. Sensors de cabal de fluids (rotàmetres, pistó, màssics, electrodinàmics) 

. Sensors de nivell de líquids (capacitius, potenciomètrics, etc.) 

. Sensors de detecció de gasos. 

- Cables d'instrumentació (característiques, instal·lació): 

. Coaxials. 

. Apantallats. 

. Mànegues múltiples. 

- Condicionadors d'instrumentació (descripció, característiques, instal·lació): 

. Processadors de senyal (amplificadors, filtres, etc.) 

. Transmissors de senyal (aïllants galvànics, llaços de corrent, etc.) 

- Dispositius d'interfície i conversió analògica/digital per a connexió a ordinadors tipus PC. 

- Normativa de seguretat i higiene. 

- Normativa de qualitat (compatibilitat electromagnètica, reglament electrònic de baixa tensió 

-REBT- etc.) 

 

C) Continguts relacionats amb la professionalitat: 

 

- Capacitat d'anàlisi d'informació i documentació. 

- Destreses manuals en l'ús de les eines i instrumental adequat per efectuar les 

instal·lacions. 

- Responsabilitat i rigor. 

- Capacitat d'aplicació de mesures de seguretat. 

- Tenir tècniques d'organització per als muntatges específics. 

- Capacitat per comunicar-se i bona motivació per treballar. 

- Capacitat d'anàlisi i comprensió del llenguatge tècnic. 
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

INSTAL·LACIÓ D'ACTUADORS EN PROCESSOS AUTOMATITZATS 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

Instal·lar actuadors electromecànics, electropneumàtics i electrohidràulics en processos 

industrials automatitzats, realitzant la verificació i ajusts necessaris, utilitzant les tècniques i 

procediments adequats en les condicions de qualitat i seguretat establertes. 

 

16. DURADA DEL MÒDUL: 

 

150 hores 

 

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL: 

 

A) Pràctiques: 

- Instal·lar motors de corrent altern asíncrons trifàsics. 

- Instal·lar motors de corrent altern monofàsics universals. 

- Instal·lar motors de corrent continu d'excitació sèrie. 

- Instal·lar motors de corrent continu d'excitació independent. 

- Instal·lar motors de corrent altern, sense escombretes, amb el seu equip de control. 

- Instal·lar electrovàlvules pneumàtiques per accionar-ne tres o més cilindres pneumàtics. 

- Instal·lar servovàlvules pneumàtiques amb el seu equip de control. 

- Instal·lar electrovàlvules hidràuliques per accionar tres o més cilindres hidràulics. 

- Instal·lar servovàlvules hidràuliques amb el seu equip de control. 

 

B) Continguts teòrics: 

- Lleis fonamentals sobre la generació de corrent elèctric. 

- Sistemes de transmissió de moviment (actuadors lineals i angulars) 

- Aparellatge i proteccions elèctriques. 

- Principis fonamentals de la inducció electromagnètica. 

- Principi de funcionament motor corrent altern monofàsic i trifàsic. 

- Principi de funcionament motor corrent continu excitació sèrie. 

- Principi de funcionament motor corrent continu excitació independent. 

- Principi de funcionament motor sense escombretes. 

- Electrovàlvules pneumàtiques. Tipus i aplicacions. 

- Motors pneumàtics. Tipus i aplicacions. 

- Electrovàlvules hidràuliques. Tipus i aplicacions. 

- Motors hidràulics. Tipus i aplicacions. 

- Servovàlvules hidràuliques i equips de control. 

- Cables d'instal·lació utilitzats en baixa tensió. 

- Ràcords utilitzats en instal·lacions pneumàtiques. 

- Ràcords utilitzat en instal·lacions hidràuliques. 

- Simbologia segons normes ISO. 
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- Normativa de seguretat i higiene. 

- Normativa de qualitat (compatibilitat electromagnètica, REBT, etc.) 

 

C) Continguts relacionats amb la professionalitat 

- Capacitat d'anàlisi d'informació i documentació. 

- Destreses manuals en l'ús de les eines i instrumental adequat per efectuar les 

instal·lacions. 

- Capacitat d'aplicació de mesures de seguretat. 

- Tenir tècniques per seqüenciar processos de muntatge. 

- Responsabilitat i rigor. 

- Capacitat d'anàlisi del llenguatge tècnic. 

- Capacitat per comunicar-se i bona motivació per treballar. 

- Tenir tècniques d'organització per als muntatges específics. 
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

INSTAL·LACIÓ, VERIFICACIÓ I SINTONITZACIÓ D'EQUIPS DE REGULACIÓ I CONTROL 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

Muntar equips de regulació i control, realitzant-ne la verificació, ajust i sintonització, utilitzant 

les tècniques i procediments adequats en les condicions de qualitat i seguretat establertes. 

 

16. DURADA DEL MÒDUL:  

 

120 hores 

 

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL: 

 

A) Pràctiques: 

 

- Muntar, verificar i sintonitzar un control de posició pneumàtic, amb vàlvules proporcionals i 

electrònica de control. 

- Muntar, verificar i sintonitzar un control hidràulic amb servovàlvules i electrònica de control. 

- Muntar, verificar i sintonitzar un control de temperatura amb resistència de calefacció i 

electrònica de control. 

- Muntar, verificar i sintonitzar un variador de velocitat d'un motor de corrent continu, amb 

operació en dos sentits de marxa. 

- Muntar, verificar i sintonitzar un equip de control de velocitat de motors sense 

escombretes, amb operació a quatre quadrants (motor/fre en dos sentits de marxa). 

 

B) Continguts teòrics: 

 

- Diagrames de control (simbologia i interpretació) 

- Característiques dels diferents processos industrials. 

- Regulació dels processos industrials. 

- Característiques de la regulació manual i automàtica. 

- Realimentació i control de processos. 

- Sistemes de control analògic i digital. 

- Estructura funcional d'un llaç de regulació. 

- Estructura en llaç obert i en llaç tancat. 

- Components i funcions dels llaços de control. 

- Elements dels sistemes o equips de control realimentats. 

- Resposta i paràmetres, característiques dels sistemes realimentats. 

- Característiques generals i tipologia dels reguladors. 

- Mètodes de muntatge i instal·lació dels reguladors. 

- Tècniques de sintonització de llaços de control realimentats. 

- Normativa de seguretat i higiene. 

- Normativa de qualitat (compatibilitat electromagnètica, REBT, etc.) 
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C) Continguts relacionats amb la professionalitat: 

 

- Capacitat d'organització del treball. 

- Capacitat d'aplicació de mesures de seguretat. 

- Capacitat d'interpretació del llenguatge tècnic. 

- Capacitat d’observació. 

- Disposició per al diàleg i la comunicació. 

- Tenir tècniques per seqüenciar processos de muntatge. 

- Destresa manual en l'ús d'eines. 

- Instrumental específic utilitzat a les instal·lacions. 
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

INSTAL·LACIÓ D'AUTÒMATS PROGRAMABLES I EQUIPS D'INFORMÀTICA 

INDUSTRIAL 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

Instal·lar equips i sistemes informàtics industrials (autòmats programables, ordinadors de 

procés, microprocessadors), així com equips de comunicació, realitzant-ne la configuració, 

verificació i posada a punt, utilitzant les tècniques i procediments adequats en condicions de 

qualitat i seguretat establertes. 

 

16. DURADA DEL MÒDUL:  

 

150 hores 

 

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL: 

 

A) Pràctiques: 

 

- Configurar, muntar i verificar el funcionament d'un sistema d'adquisició de dades i control, 

mitjançant un ordinador personal, una targeta d'entrada/sortida analògica i un programa 

d'aplicació. 

- Configurar, muntar i verificar el funcionament d'un autòmat programable de disseny 

modular, per controlar: 

. Un accionament electropneumàtic d'un cilindre. 

. Un accionament electrohidràulic d'un cilindre. 

. Un variador de freqüència per a un motor asíncron trifàsic. 

- Muntar una xarxa local entre tres o més autòmats programables o ordinadors personals. 

 

B) Continguts teòrics: 

 

- Diagrames de lògica seqüencial (simbologia i interpretació) 

- Arquitectura de sistemes microprocessador i ordinadors personals. 

- Arquitectura d'autòmats programables. 

- Estructura bàsica d'un equip de control. 

- Automatismes combinacionals i seqüencials. 

- Llenguatges de programació d'autòmats. 

- Interfícies d'entrada i sortida. Tipus. 

- Sistemes de comunicació informàtica (connexions punt a punt, xarxes locals, 

normalització) 

- Normativa de seguretat i higiene 

- Normativa de qualitat (compatibilitat electromagnètica, REBT, etc.) 
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C) Continguts relacionats amb la professionalitat: 

 

- Capacitat d'anàlisi i interpretació d'informació i documentació. 

- Capacitat d'aplicació de mesures de seguretat. 

- Capacitat d'interpretació de llenguatge tècnic. 

- Destresa manual en l'ús d'eines i instrumental específic utilitzat a les instal·lacions. 

- Tenir tècniques d'utilització d'equips de comprovació informàtiques. 

- Tenir tècniques per seqüenciar processos de muntatge. 

- Coordinar treball en grup. 
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES CENTRALITZATS DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE 

SENYALS 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

Instal·lar equips i sistemes centralitzats de vigilància i control de senyals industrials, 

realitzant la verificació i posada a punt del sistema, utilitzant les tècniques i procediments 

adequats en condicions de qualitat i seguretat establertes. 

 

16. DURADA DEL MÒDUL: 120 hores 

 

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL: 

 

A) Pràctiques: 

- Planificar l'estructura i components necessaris per instal·lar una xarxa de vigilància en un 

supòsit real o simulat composat per diverses màquines eina, llocs de línia de producció i 

equips auxiliars. 

- Muntar i verificar línies i accessoris de comunicació (adaptadors analògics, digitals i lògics) 

per a un cas pràctic que utilitzi un o diversos senyals de cada tipus. 

- Configurar i muntar l'equip de control i interfície amb l'ordinador del sistema de vigilància 

de senyals. 

- Instal·lar i verificar el funcionament del programa d'aplicació per a vigilància i control de 

senyals. 

 

B) Continguts teòrics: 

- Sistemes de vigilància i control mitjançant xarxes digitals de baixa velocitat (descripció, 

característiques, elements constitutius i tècniques d'instal·lació). 

- Esquemes unifilars (simbologia, interpretació) 

- Funcions d'un equip centralitzat de control de senyals. 

- El procés de transmissió de senyals: 

. Elements que intervenen. 

. Funcions i característiques. 

- Arquitectura i estàndards de comunicació. 

 

C) Continguts relacionats amb la professionalitat: 

- Capacitat de reflexió i rigor en l'aplicació de documents i especificacions tècniques. 

- Tenir comprensió numèrica i espacial. 

- Coordinar treball en grup. 

- Capacitat d'interpretació de llenguatge tècnic. 

- Destresa manual en l'ús d'eines i instrumental específic. 

- Ús de consoles de programació i teclats alfanumèrics d'ordinadors per realitzar operacions 

de verificació. 

- Capacitat d'interpretació d'informació i documentació. 


