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Mòdul 1 - Electricitat bàsica i electrònica aplicada a
vehicles

- L'electricitat
- Materials
- Magnituds elèctriques
- Tipus de senyals
- Llei d'Ohm
- Components elèctrics i electrònics
 

Mòdul 2 - Sistemes microhíbrids, start-stop
- Sistema de rearrencada per motor d’arrencada
- Sistema de rearrencada per alternador
 

Mòdul 3 - Sistemes híbrids suaus (mild hibrid)
- Classificació dels vehicles híbrids
- Assistència a la tracció, 48 volts
- Bateria de 48 volts
 

Mòdul 4 - Sistemes híbrids i híbrids endollables (full
hibrid)

- Gestió del motor tèrmic
- Màquines elèctriques síncrones
- Tracció elèctrica
- Tracció combinada de motor tèrmic i elèctric
- Tracció mitjançant motor tèrmic

- Mètodes de càrrega de la bateria
- Marxa enrere
- Inversors
- Bateria de tracció
- Connectors d'alta tensió
- Línia pilot de seguretat
- Eines específiques pels treballs d'alta tensió
- Processos de desarmat d'alta tensió
- Desmuntatge, muntatge i comprobacions mitjançant
utillatge i eines específiques dels diferents elements de
tracció
- Gestió de pins de la unitat híbrida

Mòdul 5 - Sistemes elèctrics purs
- Màquines elèctriques
- Inversors
- Bateria de tracció
- Connectors d’alta tensió
- Protocols de desconnexió d’alta tensió
- Desmuntatge, muntatge, comprovació i diagnosi mitjançant
utillatge i eines específiques dels elements de tracció
 

FCO - Inserció laboral, sensibilització mediambiental i
igualtat de gènere
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Realitzar la manipulació, comprovació i
substitució segura dels elements del sistema de
tracció elèctrica en vehicles híbrids i elèctrics.
Realitzar mesuraments elèctrics als diferents
sistemes elèctrics i electrònics.
Realitzar el manteniment dels diferents elements
que intervenen al sistema start-stop d’un vehicle
microhíbrid.
Descriure la constitució i funcionament dels
diferents elements que intervenen en el sistema
de tracció de vehicles híbrids i híbrids
endollables i realitzar el seu manteniment.
Realitzar el manteniment dels diferents elements
que intervenen al sistema de tracció de vehicles
elèctrics purs.
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