
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA FORMATIU 

 
Operador/a de retropala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu



 

 2/11 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

 
 
 
DADES GENERALS DEL CURS 

 
 

1. Família professional: EDIFICACIÓ I OBRES PÚBLIQUES 

 Àrea professional: MAQUINÀRIA 

2. Denominació del curs: OPERADOR/A DE RETROPALA 
 

3. Codi: EOMQ90 
 

4. Tipus: OCUPACIÓ 
 

5. Objectiu general 
Realitzar la conducció i el maneig de la retroexcavadora, retrocarregadora i pala carregadora i 
el manteniment d’aquestes, amb la qualitat i productivitat requerides i en les millors condicions 
de seguretat i respecte del medi ambient. 

 
6. Requisits del formador 
6.1. Nivell acadèmic 
Graduat en educació secundària o títol equivalent, i/o capacitació professional equivalent 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 
 
Formació metodològica o experiència docent. 

 
7. Requisits d'accés de l'alumnat 
7.1. Nivell acadèmic o de coneixements generals 
Graduat en educació secundària o títol equivalent. 
 
7.2. Nivell professional o tècnic 
No es necessita experiència professional prèvia. 
 
7.3. Condicions físiques 
Cap en especial, llevat d'aquelles que impedeixin el desenvolupament normal del curs. 

 
8. Nombre d'alumnes 
15 alumnes. 

 
9. Relació seqüencial de mòduls formatius 

1. Manteniment preventiu de les màquines. 
2. Treballs amb retrocarregadores. 
3. Treballs amb retroexcavadores. 
4. Treballs amb les pales carregadores. 

 
10. Durada 

Pràctiques .....................................................................  300 hores. 
Continguts teòrics ............................................................ 90 hores. 
Avaluació ......................................................................... 10 hores. 
 
Durada total ..................................................................... 400 hores. 

 
11. Instal·lacions. 
11.1. Aula de classes teòriques 

 Superfície: l'aula haurà de tenir un mínim de 30 m2 per a grups de 15 alumnes (2 m2 
per alumne). 
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 Mobiliari: estarà equipada amb mobiliari docent per a 15 places, a més dels elements 
auxiliars. 

 
11.2. Instal·lacions per a pràctiques 
 

 Terreny de 5 hectàrees. 
 Instal·lació d'aigua calenta i freda. 
 Instal·lació d'aire comprimit. 
 Instal·lació per a greixatge i proveïment. 
 Safareig per a maquinària d’OP. 
 Connexió elèctrica amb dues preses de corrent de 220 V i interruptor diferencial de 15 

Ap. 
 La instal·lació elèctrica complirà les normes de baixa tensió i estarà dissenyada de 

manera que permeti realitzar determinades pràctiques. 
 
11.3. Altres instal·lacions 
 

 Un local-magatzem de 30 m2 aproximadament, amb prestatgeries. 
 Un espai mínim de 50 m2 per a despatxos de direcció, sala de professors i activitats de 

coordinació. 
 Una secretaria. 
 Lavabos i serveis higienicosanitaris en una quantitat adequada a la capacitat del 

centre. 
 Els centres hauran de complir les condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat i 

de seguretat, exigides per la legislació vigent, i disposar de llicència municipal 
d'obertura com a centre de formació. 

 
12. Equip i material 
12.1. Equip 

 3 Retrocarregadores mixtes. 
 2 Retroexcavadores 
 2 Pales carregadores 
 1 Dúmper. 
 1 Màquina de rentatge a pressió. 
 1 Bomba elèctrica per proveir-se de combustible. 
 1 Compressor d'aire de capacitat de 1.000 litres, potència 5 CV aproximadament. 
 2 Bombes d'aire comprimit per a greixatge (bidó de 200 litres). 
 1 Desmuntable hidràulic de rodes, portàtil, amb els seus corresponents accessoris. 
 3 Bancs de treball de taller. 
 3 Cargols de banc de treball. 
 

12.2. Eines i utillatge 
 Carro transportador de bateries. 
 Gats hidràulics de 10 i 15 tm. 
 Manòmetre (comprovador de pressió de pneumàtics). 
 Jocs de claus. 
 Claus de rodes. 
 Espàtules. 
 

I en general, els necessaris per realitzar les pràctiques per part dels alumnes de manera 
simultània. 

 
12.3. Material de consum 

 Combustible (gasoil) 
 Greix consistent. 
 Oli per a motors. 
 Oli per a circuits hidràulics. 
 Oli per a engranatges. 
 Filtres per a oli de motor, sistema admissió d'aire combustible, oli hidràulic. 
 Líquid de frens. 
 Anticongelant i anticorrosiu. 
 Netejador de radiadors (circuit refrigeració). 
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 Rotlles de paper-taller, amb el seu corresponent porta-rotlles. 
 Material de protecció personal, segons la legislació vigent. 

I en general es disposarà dels materials en quantitat suficient per a la correcta realització de les 
pràctiques del curs. 

 
12.4. Material didàctic 
Es proporcionarà als alumnes els mitjans didàctics i el material imprescindible per al 
desenvolupament del curs. 
 
12.5. Elements de protecció 
En el desenvolupament de les pràctiques s’utilitzaran els mitjans necessaris de salut laboral i 
mediambiental i s’observaran les normes legals sobre això. 
 
13. Inclusió de les noves tecnologies 
Es tindrà en compte la utilització de les últimes tecnologies de làser i ultrasons aplicades a 
aquesta mena de màquines, així com les eines i estris en el manteniment d’aquestes. 
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DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS 
 
 
 
14. Denominació del mòdul 
 
MANTENIMENT PREVENTIU DE LES MÀQUINES 
 
15. Objectiu del mòdul 
Realitzar el manteniment de les màquines d'excavació i càrrega, i els seus corresponents equips 
de treballs, de manera que puguin efectuar les tasques pròpies, amb la qualitat, productivitat i 
seguretat que es requereix en les obres públiques. 
 
16. durada del mòdul 
50 hores 
 
17. Contingut formatiu del mòdul  
 
A) Practiques 

 Netejar i lubricar les màquines i equips de treball. 
 Canviar greixadors. 
 Substituir olis en els diferents compartiments del tren de potència. 
 Substituir el líquid refrigerant-anticongelant. 
 Ajustar erugues. 
 Substituir fulles, juntes i dents dels equips de treball. 
 Substituir maneguets o conduccions del sistema hidràulic. 
 Substituir filtres. 
 Purgar el sistema de combustible. 
 Canvi i ajustament de corretges de ventilador i generador de corrent. 
 Proveir-se de combustible. 
 Verificació de nivells. 
 Substitució de filtres. 
 Substituir bateries, fusibles i làmpades. 
 Purgar l'acumulador d'aire del sistema pneumàtic. 
 Confeccionar informes diaris de treball. 

 
B) Continguts teòrics 

 Característiques tècniques de les màquines i els seus equips de treball. 
 Estudi i aplicació dels manuals de manteniment. 
 Reglatges i reparacions en el treball. 
 Útils i eines: utilització i conservació. 
 Lubrificants i lubricació: bombes de greixatge, greixadors, tipus d'olis i greixos. 
 Casquets, coixinets i rodolaments. 
 Engranatges: tipus, aplicacions i mòdul dels engranatges. 
 Aire comprimit i compressor. 
 Fulles, dents i puntes: classes, mides i aplicacions. 
 Filtres: característiques i aplicació. 
 Atencions al circuit de refrigeració. 
 Anticongelants i anticorrosius. 
 Pneumàtics: instal·lacions característiques, pressió i seguretat. 
 Erugues: tipus de tensors, teules, característiques i manteniment. 
 Bateries: associació de bateries en sèrie i paral·lel, instal·lació i manteniment. 
 Corretges i cadenes: instal·lacions, característiques. 
 Atencions al sistema de combustible. 
 Matemàtiques i geometria elemental aplicada a l'ocupació. 
 Normes vigents de seguretat i higiene en el treball. 

 
C) Continguts relacionats amb la professionalitat 

 L'operador/a ha de ser capaç de: 
□ Treballar en equip amb altres operadors/ores de maquinària, conductors/ores de 

vehicles de transport i un altre personal del treball. 
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□ Mantenir la màquina, estris i eines en les millors condicions d'operativitat i seguretat. 
□ Responsabilitzar-se de l'execució dels treballs que li encomanin, amb diligència i 

precisió. 
□ Comportar-se correctament en el lloc de treball, per crear un clima que afavoreixi els 

fins de productivitat i seguretat en l'empresa. 
□ Organitzar i preparar les tasques, abans i durant la realització dels treballs que 

executi. 
□ Prendre les mesures de seguretat necessàries en tot moment per evitar accidents. 
□ Interpretar i executar les ordres de treball amb precisió, promptitud i qualitat. 
□ Planificar amb antelació els treballs que ha de realitzar. 
□ Conèixer i aplicar nous mètodes que millorin la qualitat i productivitat del treball. 
□ Saber interpretar plans, croquis i manuals relacionats amb el treball. 
□ Prendre iniciatives i decisions en els treballs que ho requereixin 
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14. Denominació del mòdul 
 
TREBALLS AMB LA RETROCARGADORA (MIXTA 
 
15. Objectiu del mòdul 
Realitzar la conducció i el maneig de la retrocarregadora amb els equips de pala i retropala, per 
a l'execució dels treballs propis d'aquesta màquina segons els projectes d'obra, amb la 
productivitat i qualitat requerides i en les màximes condicions de seguretat. 
 
16. Durada del mòdul 
170 hores 
 
17. Contingut formatiu del mòdul  
A) Pràctiques 

 Verificar nivells. 
 Arrencar el motor, interpretació dels aparells de control i parada d’aquest. 
 Conduir la màquina. 
 Realitzar moviments amb la màquina i equips en buit. 
 Excavar rases i pous. 
 Excavar fonaments. 
 Construir i netejar de talussos. 
 Excavar cunetes. 
 Excavar rampes. 
 Executar buidatges. 
 Carregar vehicles de transport. 
 Omplir i esplanar terrenys. 
 Apilar materials. 
 Alimentar tremuges. 
 Confeccionar informes diaris de treball. 

 
B) Continguts teòrics 

 Aplicació de la maquinària d'excavació en l'obra civil i pública. 
 Tècniques de realització dels treballs d'excavació i càrrega de materials. 
 Mecànica del sòl: esponjament, duresa, compacitat. 
 Estudi i interpretació de croquis i dibuixos. 
 Moviments de terres. 
 Motors tèrmics: components i funcionament. 
 Transmissions mecàniques i hidràuliques. 
 Refrigeració dels motors. 
 Combustibles i circuits de combustibles. 
 Frens de disc, tambor i cinta. 
 Trens de rodatge: erugues i pneumàtics. 
 Corretges i cadenes: tipus i mides. 
 Circuits elèctrics: components i funcionament 
 Circuits hidràulics: components i funcionament. 
 Transport de màquines. 
 Matemàtiques i geometria elemental, aplicades a l'ocupació. 
 Física i química elemental, aplicades a l'ocupació. 
 Roques i pedres naturals, sòls i terres. 
 Normes vigents de seguretat i higiene en el treball. 

 
C) Continguts relacionats amb la professionalitat 

 L'operador/a ha de ser capaç de: 
□ Treballar en equip amb altres operadors/ores de maquinària, conductors/ores de 

vehicles de transport i altre personal del treball. 
□ Mantenir la màquina, estris i eines en les millors condicions d'operativitat i 

seguretat. 
□ Responsabilitzar-se de l'execució dels treballs que li encomanin, amb diligència i 

precisió. 
□ Comportar-se correctament en el lloc de treball, per crear un clima que afavoreixi 
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els fins de productivitat i seguretat en l'empresa. 
□ Organitzar i preparar les tasques, abans i durant la realització dels treballs que 

executi. 
□ Prendre les mesures de seguretat necessàries en tot moment per evitar accidents. 
□ Interpretar i executar les ordres de treball amb precisió, promptitud i qualitat. 
□ Planificar amb antelació els treballs que ha de realitzar. 
□ Conèixer i aplicar nous mètodes que millorin la qualitat i productivitat del treball. 
□ Saber interpretar plans, croquis i manuals relacionats amb el treball. 
□ Prendre iniciatives i decisions en els treballs que ho requereixin 

 



 

 9/11 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

 
 
 

14. Denominació del mòdul 
TREBALLS AMB LA RETROEXCAVADORA 

 
15. Objectiu del mòdul 
Realitzar la conducció i el maneig de l'excavadora, amb els equips de retroexcavació i cullera 
bivalva, d'acord amb els cicles de producció i qualitat previstos, i aplicar en tot moment les 
normes de seguretat i higiene vigents. 

 
16. durada del mòdul 
120 hores 

 
17. contingut formatiu del mòdul  
A) Pràctiques 

 Verificar nivells. 
 Arrencar el motor, interpretació dels aparells de control i parada d’aquest. 
 Conduir la màquina. 
 Realitzar moviments amb la màquina i equips en buit. 
 Excavar rases i pous segons projecte. 
 Excavar fronts de diferents classes de materials. 
 Construir i netejar talussos. 
 Executar buidatges. 
 Fer esplanacions (pistes a mitja costa). 
 Carregar materials fragmentats en vehicles de transport. 
 Confeccionar informes diaris de treball. 

 
B) Continguts teòrics 

 Aplicació de la maquinària d'excavació en l'obra civil i pública. 
 Tècniques de realització dels treballs d'excavació i càrrega de materials. 
 Mecànica del sòl: esponjament, duresa, compacitat. 
 Estudi i interpretació de croquis i dibuixos. 
 Moviments de terres. 
 Motors tèrmics: components i funcionament. 
 Transmissions mecàniques i hidràuliques. 
 Refrigeració dels motors. 
 Combustibles i circuits de combustibles. 
 Frens de disc, tambor i cinta. 
 Trens de rodatge: erugues i pneumàtics. 
 Corretges i cadenes: tipus i mides. 
 Circuits elèctrics: components i funcionament 
 Circuits hidràulics: components i funcionament. 
 Transport de màquines. 
 Matemàtiques i geometria elemental, aplicades a l'ocupació. 
 Física i química elemental, aplicades a l'ocupació. 
 Roques i pedres naturals, sòls i terres. 
 Normes vigents de seguretat i higiene en el treball. 

 
C) Continguts relacionats amb la professionalitat 

 L'operador/a ha de ser capaç de: 
□ Treballar en equip amb altres operadors/ores de maquinària, conductors/ores de 

vehicles de transport i altre personal del treball. 
□ Mantenir la màquina, estris i eines en les millors condicions d'operativitat i seguretat. 
□ Responsabilitzar-se de l'execució dels treballs que li encomanin, amb diligència i 

precisió. 
□ Comportar-se correctament en el lloc de treball, per crear un clima que afavoreixi els 

fins de productivitat i seguretat en l'empresa. 
□ Organitzar i preparar les tasques, abans i durant la realització dels treballs que 

executi. 
□ Prendre la mesures de seguretat necessàries en tot moment per evitar accidents. 
□ Interpretar i executar les ordres de treball amb precisió, promptitud i qualitat. 
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□ Planificar amb antelació els treballs que ha de realitzar. 
□ Conèixer i aplicar nous mètodes que millorin la qualitat i productivitat del treball. 
□ Saber interpretar plans, croquis i manuals relacionats amb el seu treball. 
□ Prendre iniciatives i decisions en els treballs que ho requereixin 
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14. Denominació del mòdul 
 
TREBALLS AMB LA PALA CARREGADORA 
 
15. Objectiu del mòdul 
Realitzar la conducció i el maneig de la pala carregadora amb els equips de cullera i 
escarificadora, per a l'execució dels treballs propis d'aquesta màquina segons els projectes 
d'obra, amb la productivitat i qualitat requerides i en les màximes condicions de seguretat. 
 
16. Durada del mòdul 
60 hores 
 
17. Contingut formatiu del mòdul  
 
A) Pràctiques 

 Verificar nivells. 
 Arrencar el motor, interpretació dels aparells de control i parada d’aquest. 
 Conduir la màquina. 
 Realitzar moviments amb la màquina i equips en buit. 
 Apilar materials. 
 Alimentar tremuges. 
 Carregar materials fragmentats en vehicles de transport. 
 Executar treballs d’esbrossada i neteja de terrenys. 
 Construir rampes. 
 Fer esplanacions (pistes a mitja costa). 
 Confeccionar informes diaris de treball. 

 
B) Continguts teòrics 

 Verificar nivells. 
 Arrencar el motor, interpretació dels aparells de control i parada d’aquest. 
 Conduir la màquina. 
 Realitzar moviments amb la màquina i equips en buit. 
 Apilar materials. 
 Alimentar tremuges. 
 Carregar materials fragmentats en vehicles de transport. 
 Executar treballs d’esbrossada i neteja de terrenys. 
 Construir rampes. 
 Fer esplanacions (pistes a mitja costa) 
 Confeccionar parts diaris de treball. 
 

C) Continguts relacionats amb la professionalitat 
 L'operador/a ha de ser capaç de: 
□ Treballar en equip amb altres operadors/ores de maquinària, conductors/ores de 

vehicles de transport i altre personal del treball. 
□ Mantenir la màquina, estris i eines en les millors condicions d'operativitat i seguretat. 
□ Responsabilitzar-se de l'execució dels treballs que li encomanin, amb diligència i 

precisió. 
□ Comportar-se correctament en el lloc de treball, per crear un clima que afavoreixi els 

fins de productivitat i seguretat en l'empresa. 
□ Organitzar i preparar les tasques, abans i durant la realització dels treballs que 

executi. 
□ Prendre les mesures de seguretat necessàries en tot moment per evitar accidents. 
□ Interpretar i executar les ordres de treball amb precisió, promptitud i qualitat. 
□ Planificar amb antelació els treballs que ha de realitzar. 
□ Conèixer i aplicar nous mètodes que millorin la qualitat i productivitat del treball. 
□ Saber interpretar plans, croquis i manuals relacionats amb el seu treball. 
□ Prendre iniciatives i decisions en els treballs que ho requereixin. 


