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Certificat de professionalitat 
Codi especialitat:  FMEC0210 

Nivell: 2        Places: 15       Hores:  640 h 

Objectiu del curs 

Realitzar soldadures amb arc sota gas protector amb elèctrode consumible (Mig/Mag). 

Contingut formatiu del curs      Hores 

MF0098_2: Soldadura i projecció 
tèrmica per oxigàs 

UF1640: Interpretació de plànols en soldadura (60 h) (Transversal) 

200 UF1622: Processos de tall i preparació de vores (70 h) (Transversal) 

UF1672: Soldadura oxigàs (70 h) 

MF0101_2: Soldadura per arc sota gas 
protector amb elèctrode consumible 

UF1673: Soldadura MAG de xapes d’acer al carboni (90 h) 

360 
UF1674: Soldadura MAG d’estructures d’acer al carboni (90 h) 

UF1675: Soldadura MIG d’acer inoxidable i alumini (90 h) 

UF1676: Soldadura amb fil ferro tubular (90 h) 

MP0358 Mòdul de pràctiques professionals no laborals 40 

FCOS02 Prevenció de riscos laborals 30 

FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere 10 
640 

Ocupacions / llocs de treball relacionats 

- Soldador/a de oxigàs 
- Oxitalladors/es a mà, tallador/a de metalls per plasma a mà 
- Soldador/a per MIG MAG 
- Soldador/a d’estructures metàl·liques lleugeres 

Requisits d’accés 

Persones sol·licitants inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandants d’ocupació no ocupats/des o com a millora de 
feina en el cas de treballadors/es en actiu. Es tracta d’un curs  amb continguts de CP de nivell 2 i, per tant, cal acreditar documentalment 
una titulació d’entrada (Graduat Escolar, ESO, Cicle Formatiu de grau Mig, FP de primer grau, Certificat de Professionalitat de Nivell 2, 
Certificat de Professionalitat de Nivell 1 de la mateixa família i àrea professional..etc). En el cas de no disposar de titulació, el CIFO ofereix 
la possibilitat de passar una prova de competències clau (matemàtica i llengua) per comprovar el nivell. 

Dotacions 

Aula/taller de Soldadura: 10 Cabines soldadura, màquines multiprocessos, sinèrgiques, (polsades i superpolsades), màquina bicorrent 
polsada AC/DC alta freqüència, extraccions de fum localitzades, taules per a tall amb aspiració inferior, màquina de tall pel plasma. 

Altres formacions relacionades 

- Soldador bàsic de manteniment 
- Soldadura amb elèctrode revestit i TIG (Certificat de professionalitat ) 
- Soldadures Especials 

CURS 2CSE/22 
SOLDADURA OXIGÀS I SOLDADURA MIG MAG 
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