
1

MINISTERI
DE TREBALL
I AFERS SOCIALS

PROGRAMA DE CURS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
OCUPACIONAL

Auxiliar de muntatges i manteniment elèctric

ESPECIFICACIONS TECNICODOCENTS I ESTRUCTURACIÓ DE CONTINGUTS

CURS: AUXILIAR DE MUNTATGES I MANTENIMENT ELÈCTRIC
FAMÍLIA: MANTENIMENT I REPARACIÓ
TIPUS: OCUPACIONAL ESPECÍFIC
CODI: MREE07DCP

COL·LECTIUS ESPECIALS (PERSONES AMB TRASTORNS DE SALUT MENTAL)

USUARI
Cuadro de texto
>> des de 2006 és ELER07DCP



2

INFORME MOTIVAT SOBRE LES NECESSITATS DE FORMACIÓ EN L'ESPECIALITAT
FORMATIVA EN RELACIÓ AMB EL MERCAT DE TREBALL

DEMANDA DEL MERCAT DE TREBALL

La constant i vertiginosa mecanització a la qual es veu sotmès el mercat
laboral actual ha provocat que moltes empreses encarreguin a altres un
important volum de treball relacionat amb el manteniment i reparació
d'equips i maquinària elèctrica. Es requereix, per tant, cobrir la demanda
de treballadors per realitzar tasques de desmuntatge, reparació i muntatge
dels diferents components elèctrics i mecànics de les instal·lacions
electrotècniques industrials. Actualment hi ha la tendència a
l'externalització de serveis per la qual cosa una sèrie d'empreses
s'encarreguen de donar servei a altres empreses amb la finalitat de cobrir
les seves necessitats, facilitant així l'estalvi de temps, esforç i diners.

El mercat actual mostra una tendència a especialitzar les tasques del
personal tècnic, reservant les tasques d'execució final al personal
auxiliar, entre el que es troba el perfil que proposem d'Auxiliar de
Muntatges i Manteniment Elèctric. Per realitzar aquest treball les empreses
busquen persones amb una formació tècnica específica que estiguin
preparades per realitzar les tasques pròpies de la professió i amb unes
habilitats manuals, d'agudesa visual i una certa resistència física.

Cada vegada amb major freqüència, i segons corrobora la nostra experiència
en col·laboracions amb empreses de diferents sectors econòmics, es fa una
demanda explícita de persones formades per desenvolupar aquest tipus de
tasques de muntatge i manteniment elèctric industrial.

CARACTERÍSTIQUES DEL COL·LECTIU OBJECTE D'INTERVENCIÓ

El plantejament d'accions dirigides a la inserció sociolaboral de persones
que pateixen trastorns de salut mental i especialment trastorns mentals
severs (diagnòstics com esquizofrènia, trastorns maniacodepressius,
depressions greus,...) i persistents en el temps, responen a la greu
situació d'exclusió sociolaboral que pateixen, molt per sobre d'altres
col·lectius en risc d'exclusió social, a causa de l'estigma social existent
i a l'escassetat de recursos disponibles.

El col·lectiu té una sèrie de característiques que incideixen directament
en l'èxit del procés d'inserció sociolaboral:
- Simptomatologia existent.
- Dificultats a mantenir una xarxa i reforç social.
- Habilitats socials deficitàries.
- Disminució o inadequació de les habilitats d'afrontar situacions
generadores d'estrès.
- Dificultats cognitives en els processos de percepció, atenció,
integració i transformació de la informació rebuda.
- En la majoria de casos, l'aparició del trastorn ha suposat un
trencament en el seu cicle vital. Tenint en compte que aquesta acostuma a
desencadenar-se en l'adolescència ens trobem que l'individu no ha tingut
possibilitat de construir un projecte de futur o aquest s'ha vist
profundament alterat.
- En molts casos es dóna un desconeixement de les seves habilitats i
possibilitats i, per tant, una escassa confiança en si mateixos.
- El trastorn ha comportat l'abandonament de la formació, o si l'ha
completat, aquesta ha quedat obsoleta a causa de la falta de reciclatge.
- Escassa o nul·la experiència laboral, si han tingut un treball,
aquest queda llunyana. A més moltes vegades ho han fet de manera marginal i
poc gratificant. La conseqüència és no tenir clar quines ocupacions poden
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arribar a desenvolupar i, fins i tot, rebutjar els treballs en els quals
han tingut experiència, per la seva càrrega negativa.

Per això, la capacitació laboral contempla tant els factors propis de
l'ocupació com els aspectes que incideixen en el desenvolupament de les
competències personals (Motivació i desenvolupament professional).

PERFIL OCUPACIÓ

Com ja hem citat anteriorment, el mercat actual mostra una tendència a
especialitzar les tasques del personal tècnic, reservant les tasques
d'execució final al personal auxiliar, d’entre els quals es troba el perfil
que proposem d'Auxiliar de Muntatges i Manteniment Elèctric.
Aquest realitzaria tasques auxiliars en:
- Muntatge, manteniment i reparació d'instal·lacions i màquines
elèctriques.
- Serveis de manteniment de maquinària industrial.
- Proveïdors de peces de recanvi per al sector.
- Serveis d'atenció urgent i reparació d'avaries.
- Fabricació d'aparells, maquinària i accessoris elèctrics.

Aquestes tasques consistirien en:

- Interpretar i executar les ordres rebudes, amb autonomia i
competència professional.
- Atenció directa al públic, amb capacitat d'actuar en situacions
diverses.
- Efectuar treballs periòdics de manteniment, en les màquines i/o
instal·lacions del client, atenent les pautes establertes per a això i
reflectint en la documentació pertinent els treballs realitzats i els que
haurien de realitzar-se.

Per a la realització d'aquest tipus de tasques cal posseir habilitat
manual, discriminació tàctil, agudesa visual, capacitat cognitiva, així com
una certa resistència física, ja que moltes d'elles han de realitzar-se
dret i exigeixen un esforç moderat. Aquestes característiques s'ajusten en
gran manera a les potencialitats que ofereix el col·lectiu objecte
d'aquesta formació.

El perfil ocupacional en acabar el curs és el d'Auxiliar de Muntatges i
Manteniment Elèctric. Aquest es pot relacionar amb les tasques relacionades
amb el procés de muntatge de quadres i components elèctrics i amb el
manteniment d'instal·lacions elèctriques.
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DADES GENERALS DEL CURS

1. FAMÍLIA PROFESSIONAL: MANTENIMENT I REPARACIÓ
ÀREA PROFESSIONAL:

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: AUXILIAR DE MUNTATGES I MANTENIMENT ELÈCTRIC

3. CODI: MREE07DCP

4. TIPUS DE CURS: OCUPACIONAL ESPECÍFIC

5. OBJECTIU GENERAL

Desenvolupar i executar les tasques pròpies de l'ocupació d'Auxiliar de
Muntatges i Manteniment Elèctric, concretament: interpretació de plànols,
esquemes i documentació tècnica, manteniment i reparació d'instal·lacions i
màquines elèctriques; localització d'avaries; realització d'operacions
bàsiques de muntatge de quadres elèctrics; classificació i manipulació de
productes

6. REQUISITS DEL PROFESSORAT

Ateses les necessitats pròpies del col·lectiu, el professorat estarà format
per dos professionals: Professor especialista en l'especialitat i un
professor de suport coneixedor dels elements pedagògics a aplicar al
col·lectiu en qüestió.

6.1. Nivell acadèmic
Professor especialista: Titulació universitària o, si no n'hi ha,
capacitació professional equivalent, en l'ocupació relacionada amb el curs.
Professor de suport: Diplomatura /Llicenciatura universitària (Educador
Social, Treballador Social o Psicòleg), que realitzés les funcions de tutor
i d'acompanyament en el procés d'inserció laboral.

6.2 Experiència professional
Hauran de tenir tres anys d'experiència en l'ocupació.

7. REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNE

El col·lectiu al qual es dirigeix aquesta acció són persones en desocupació
i amb trastorns de salut mental. Per tal motiu hauran de disposar del
Certificat de Disminució o, si no n'hi ha, acreditar que estan en
tractament psiquiàtric mitjançant informe del centre de salut mental de
referència.

7.1. Nivell acadèmic o de coneixements generals
Certificat d'Escolaritat o similar, com a mínim

7.2. Nivell professional o tècnic
No es requereix experiència professional

7.3. Condicions físiques
Cap especialment, llevat d'aquelles que impedeixin el normal
desenvolupament de la professió

8. NOMBRE D'ALUMNES

12 alumnes

USUARI
Cuadro de texto
>> des de 2006 és ELER07DCP
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9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE BLOCS DE MÒDULS FORMATIUS

MÒDUL 1 IDENTIFICACIÓ DEL VA OFICIAR
MÒDUL 2 FONAMENTS SOBRE ELETRICITAT
MÒDUL 3 REPRESENTACIÓ GRÀFICA I APARELLS DE MESURA EN LES

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
MÒDUL 4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BÀSIQUES
MÒDUL 5 EL PRODUCTE:TRACTAMENT I MANIPULACIÓ
MÒDUL 6 INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES INDUSTRIALS
MÒDUL 7 PROCESSOS MANIPULATIUS
MODULO 8 MAGATZEM
MODULO 9 TECNOLOGIA I INFORMÀTICA
MODULO10 COMPETÈNCIES SOCIOLABORALS APLICADES A L'OFICI
MODULO 11 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

10. DURADA

A) Continguts pràctics…..…………………………………………………………………………………………………….180 hores
Coneixements professionals………………………………………………………………………………………………. 500 hores
Avaluacions…………………………………………………………………………………………………………………………………………..20 hores
Total…………………………………………………....………………………………………………………………………………….....700 hores

11. INSTAL·LACIONS

11.1. Aula de classes teòriques
- Superfície: 25 m2
- Mobiliari: Estarà equipada amb mobiliari docent per a 12 places
d'alumnes adults i un professor, a més dels elements auxiliars.
- Disposarà de les corresponents instal·lacions de ventilació i
il·luminació, adaptades a la normativa vigent.

11.2. Instal·lacions per a pràctiques
- Superfície: 100 metres quadrats.
- Il·luminació: natural o artificial.
- Ventilació: Natural o artificial.
- Temperatura: de 18º a 25º C.
- Instal·lació elèctrica que compleixi la normativa i, preparada de
manera que permeti la realització de les pràctiques.

11.3. Altres instal·lacions
- Un espai mínim de 50m2 per a despatxos de direcció, sala de
professors i activitats de coordinació.
- Direcció, Coordinació i Secretaria
- Lavabos i serveis higiènics sanitaris en número adequat a la
capacitat del centre.
- Els centres hauran de reunir les condicions higièniques, acústiques,
d'habilitat i de seguretat, exigides per la legislació vigent i disposar de
llicència municipal d'obertura com centre de formació.

12. EQUIP I MATERIAL
12.1. Equip
- Taulers per realitzar muntatges elèctrics
- Armaris normalitzats per a muntatge de quadres elèctrics
- Retroprojector
- Ordinadors
- Vídeo i televisió
- Maquinària específica: carretons, traspalé, lector òptic, etc.
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12.2. Eines i utillatge
Eines de tall, de percussió, de fricció, de cargolar, de pintar, trepants,
arc serra, corones dentades, tornavisos d'estrella, alicates de punta,
premsa pelacables, joc de llimes entrefines.

12.3. Material de consum
Borns i regats, automatismes, cables de coure, commutadors, polsadors,
botoneres automatismes, sirena, botzina, sensors, rectificadors,
temporitzadors, cargols per a aglomerat, tub fergo pvc pg 16, cable afumex
lliure d'halogen 1'5/2'5 en marró, negre, gris i terra, taules de
distribució, fusibles, interruptors de control de potència, interruptors
diferencials, magnetotèrmics, relés, tester, caixes de cartró de diferents
mesures, paper d'embalar, material de protecció de productes, envasos,
borses, film extensible, cintes adhesives, cua, guants i bates, productes
de neteja.
Material fungible (bolígrafs, carpetes, paper, etc.)

12.4. Material didàctic
Als alumnes se'ls proporcionaran els mitjans didàctics i el material
escolar imprescindible per al desenvolupament del curs.

12.5. Elements de protecció
- Instal·lacions i equips homologats i protegits.
- Seguiment estricte de les normes de seguretat i higiene.
- Guants.
- Roba de treball adequada.

13. INCLUSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES

En el curs es tindran en compte les noves tecnologies en:
- Iniciació de l'alumnat en la utilització a nivell d'usuari d'eines
informàtiques.

DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL I

IDENTIFICACIÓ DE L'OFICI

14.1 OBJECTIU DEL MÒDUL
- Identificar les funcions i tasques de l'Auxiliar de Muntatge i
manteniment elèctric
- Analitzar el perfil professional en el context laboral.
- Descobrir el funcionament de l'empresa i el seu entorn.
- Conèixer l'origen i l'evolució de l'ofici en el temps.

14.2 DURADA DEL MÒDUL

30 hores teoricopràctiques

14.3 CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
- Inventari sobre les funcions i les tasques de l'ofici
- Treball de camp en empreses del sector.
- Anàlisis d'ofertes de treball
- Assignació de responsabilitats
- Organització del treball d'equip
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B) Continguts teòrics
- Perfil professional: coneixements i habilitats, actituds, aptituds,
funcions i tasques
- Característiques fonamentals de l'ofici i situació al mercat laboral
- Conceptes bàsics de l'ofici
- Origen i evolució de l'ofici
- Empresa i el seu entorn

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Organització de les tasques
- Autonomia en les funcions pròpies
- Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques
- Resolució de conflictes
- Col·laboració i treball en equip
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: assistència, puntualitat,
atenció,iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la
frustració

15. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL II

FONAMENTS SOBRE ELECTRICITAT

15.1 OBJECTIU DEL MÒDUL
- Identificar els principis bàsics de l'electricitat
- Descriure els processos de producció d'electricitat
- Interpretar la normativa i els sistemes de distribució elèctrica

15.2 DURADA DEL MÒDUL

45 hores teoricopràctiques

15.3 CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
- Inventari sobre els principis d'electricitat.
- Realització de processos bàsics de producció d'electricitat
- Identificació i aplicació de la normativa vigent

B) Continguts teòrics
- Principis de l'electricitat: l'àtom i l'electró, càrrega i tensió
elèctrica, conductors, semiconductors i aïllants
- Sistemes de producció d'electricitat: transformació química,
inducció, escalfament, fricció, vidre piezoelèctric
- Eletroestàtica: electricitat estàtica, electricitat dinàmica, Llei de
Coulomb
- Magnituds elèctriques: Tensió, corrent, resistència, conductivitat
- Electrodinàmica: sentit de la corrent elèctrica, conductors,
semiconductors i aïllants, resistència i resistivitat
- Força electromotriu: corrent continu i corrent altern, voltatge i
diferència de potencial, càrrega elèctrica, intensitat de la corrent
elèctrica, Llei d'Ohm, Efectes calorífics de la corrent elèctrica.
- Circuits elèctrics: en sèrie, en paral·lel, mixt
- Distribució de la corrent: el divisor de corrent sota càrrega
- Conductors elèctrics per línies: de corrent continu o alterna
monofàsica
- Protecció de les línies: curtcircuits Diazed, desconectadors
automàtics, de línia, domèstic, curtcircuits de baixa tensió i alta
potència, curtcircuits d'alta tensió i elevada potència
- Relés: de desconnexió i connexió endarrerida, d'alterna, tèrmics,
diferencials, de retenció
- Treball mecànic. Potència mecànica
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- Treball elèctric. Potència elèctrica
- Magnetisme: definició i propietats, el camp magnètic, força dels
imants
- Electromagnetisme
- El camp electromagnètic
- Presència de conductors al camp magnètic

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Utilització i manteniment del material
- Autonomia en les funcions pròpies
- Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques
- Resolució de conflictes
- Col·laboració i treball en equip
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: assistència, puntualitat,
atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la
frustració

16. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL III

REPRESENTACIÓ GRÀFICA I APARELLS DE MESURA EN LES INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES

16.1 OBJECTIU DEL MÒDUL
- Utilitzar aparells de mesura de magnituds elèctriques.
- Discriminar la simbologia elèctrica
- Interpretar plànols i esquemes elèctrics
- Elaborar representacions i croquis de la instal·lació elèctrica

16.2 DURADA DEL MÒDUL:
95 hores teoricopràctiques

16.3 CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
- Realització d'esquemes i plans elèctrics
- Utilització d'aparells de mesura de magnituds elèctriques
- Treball en petits grups en el muntatge d'un circuit elèctric a
partir d'un plànol.

B) Continguts teòrics
- Normes de representació: representació a escala, croquis de la
instal·lació elèctrica
- Simbologia elèctrica normalitzada: simbologia internacional
- Plànols i esquemes elèctrics: esquema multifilar o funcional, esquema
circuital, esquema unifilar, diagrames de fluix
- Lectura i ús d'aparells de mesura: Voltímetre i amperímetre,
ohmnímetro, pont de Wheatstone, pont per a corrent altern

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Muntatge d'un circuit atenent al reglament i normes de seguretat
- Autonomia en les funcions pròpies
- Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques
- Resolució de conflictes
- Col·laboració i treball en equip
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: assistència, puntualitat,
atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la
frustració
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17. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL IV

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BÀSIQUES

17.1 OBJECTIU DEL MÒDUL
- Identificar els diferents elements d'una instal·lació elèctrica
bàsica
- Conèixer els tipus de quadres elèctrics i les seves aplicacions
- Muntar els components i el cablejat dels quadres elèctrics
- Localitzar i reparar avaries

17.2 DURADA DEL MÒDUL

105 hores teoricopràctiques

17.3 CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
- Muntatge d'un quadre elèctric
- Inventari dels elements d'una instal·lació elèctrica
- Taller de reparació d'avaries

B) Continguts teòrics
- Distribució de BT (baixa tensió) i de MT (Mitja tensió): Conductors,
caixa general de protecció
- Derivacions individuals: comptadors individuals i centralitzats, de
corrent continu i alterna monofàsica, per a sistemes trifàsics especials
- Dispositius de comandament i protecció: col·locació i composició,
característiques dels elements de protecció
- Taules de distribució: tipologia, elements que ho conformen,
l'interruptor de control de potència, l'interruptor general automàtic,
interruptor diferencial, interruptors automàtics magnètics
- La posada a terra: objecte de la posada a terra, circuit, preses de
terra
- Qüestions a considerar en les connexions dels diferents elements
d'una instal·lació

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Utilització del reglament i la normativa vigent
- Autonomia en les funcions pròpies
- Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques
- Resolució de conflictes
- Col·laboració i treball en equip
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: assistència, puntualitat,
atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la
frustració

18. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL V

EL PRODUCTE: TRACTAMENT I MANIPULACIÓ

18.1 OBJECTIU DEL MÒDUL
- Identificar els diferents tipus de productes
- Classificar els productes segons els diferents sistemes
- Adquirir habilitat en la manipulació del producte

18.2 DURADA DEL MÒDUL
40 hores teoricopràctiques
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18.3 CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
- Manipulació de productes
- Inventari de productes segons les diferents classificacions
- Realització d'una tasca a partir de la creació d'una cadena de
muntatge

B) Continguts teòrics
- Mesures. Pesar, mesurar i comptar: concepte de mesura i instruments
de mesura, sistemes de mesura, escales de mesura, instruments de mesura
- Tipus de productes: fràgils, de rotació, perillosos
- Sistemes de classificació de productes: per l'estat físic, per les
seves propietats, per la unitat de mesura
- Tipus de manipulació de productes
- Funcionament d'una cadena de muntatge: distribució de l'espai i
tasques, l'ordre i la seqüència, ritme de treball i gestió del temps,
rotació en la cadena de muntatge, control de qualitat

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Utilització i manteniment del material i del espai de treball
- Autonomia en les funcions pròpies
- Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques
- Resolució de conflictes
- Col·laboració i treball en equip
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: assistència, puntualitat,
atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la
frustració

19. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL VI

INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES INDUSTRIALS

19.1 OBJECTIU DEL MÒDUL
- Interpretar les característiques de les instal·lacions
electrotècniques industrials
- Diferenciar els diferents tipus d'instal·lacions
- Identificar les parts i els components d'una instal·lació

19.2 DURADA DEL MÒDUL

115 hores teoricopràctiques

19.3 CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
- Realització de tallers sobre el muntatge d'una instal·lació elèctrica
senzilla
- Construcció de circuits elèctrics senzills
- Ubicació dels diferents elements d'una instal·lació

B) Continguts teòrics
- Tipus d'instal·lacions: de corrent continu, de corrent altern, de
terra, per a subministrament elèctric de seguretat
- Parts i components de la instal·lació
- Paràmetres de la instal·lació
- Conductors elèctrics: característiques i tipus
- Cablejat i connexions
- Elements de comandament i protecció
- Canalitzacions
- Receptors
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C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Elaboració de circuits elèctrics complint la normativa vigent
- Autonomia en les funcions pròpies
- Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques
- Resolució de conflictes
- Col·laboració i treball en equip
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: assistència, puntualitat,
atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la
frustració

20. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL VII

PROCESSOS MANIPULATIUS

20.1 OBJECTIU DEL MÒDUL
- Identificar els diferents processos manipulatius
- Realitzar les diferents fases del procés manipulatiu
- Utilitzar correctament les diferents eines
- Adaptar la força, la postura i els moviments digitals, manuals i
corporals al tipus de manipulat a realitzar
- Verificar la qualitat del producte

20.2 DURADA DEL MÒDUL
55 hores teoricopràctiques

20.3 CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
- Tallers de manipulació de diferents tipus de producte
- Inventari d'eines i materials utilitzats en la manipulació de
productes
- Realització d'una manipulat seguint les diferents fases del procés

B) Continguts teòrics
- Preparació del manipulat: desembalatge dels productes i ubicació a
l'espai
- Manipulació del producte: les consignes, la resolució de dubtes, la
realització del manipulat, utilització d'eines, utilització de maquinària,
habilitats manuals
- Acabat del manipulat: control de qualitat, recompte i reordenació del
producte manipulat, embalatge i ubicació del producte, eines i materials

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Verificació i control de qualitat complint la normativa segons les
normes de qualitat
- Realització de les tasques mantenint l'espai de treball en les
condicions adequades
- Autonomia en les funcions pròpies
- Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques
- Resolució de conflictes
- Col·laboració i treball en equip
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: assistència, puntualitat,
atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la
frustració

21. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL VIII

MAGATZEM
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21.1 OBJECTIU DEL MÒDUL

- Classificar i distribuir els productes en el magatzem
- Identificar el funcionament i l'organització d'un magatzem
- Utilitzar les eines pròpies del magatzem
- Realitzar els processos de recepció, emmagatzematge i expedició de
mercaderies

21.2 DURADA DEL MÒDUL

50 hores teoricopràctiques

21.3 CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
- Inventari de les funcions i dels tipus de magatzem
- Preparació de comandes
- Embalatge de productes
- Ús de les eines d'un magatzem

B) Continguts teòrics
- Tipus de magatzem
- Classificació de les eines i materials utilitzats en un magatzem
- Eines de magatzem: màquina fleixadora, cinta transportadora,
transpalet, carretons, màquina apiladora, màquina embaladora
- Recepció de mercaderies: descàrrega i verificació
- Emmagatzematge de mercaderies: sistemes d'emmagatzematge i tipus de
prestatgeries
- Expedició de mercaderies: preparació de comandes, envasos i
embalatges, tècniques d'embalatge.
- Gestió d’estocs: variables, estructura i mida, la rotació, volum
òptim de demanda

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Realització de les tasques complint les normes de seguretat d'un
magatzem
- Autonomia en les funcions pròpies
- Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques
- Resolució de conflictes
- Col·laboració i treball en equip
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: assistència, puntualitat,
atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la
frustració

22. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL IX

TECNOLOGIA I INFORMÀTICA

22.1 OBJECTIU DEL MÒDUL
- Introduir als participants en el món de la informàtica i identificar
la utilitat per al seu desenvolupament professional.
- Perdre la por per a aquelles persones que suposi el seu primer
contacte amb el món de la tecnologia i les ciències de la informació.

22.2 DURADA DEL MÒDUL
35 hores teoricopràctiques
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22.3 CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
- Utilització d'un ordinador
- Recerca d'informació necessària
- Control informàtic d'estocs

B) Continguts teòrics
- Introducció: l'ordinador: Components, Processador, Memòria,
Perifèrics, Conceptes bàsics de funcionament, Software/Hardware
- Software i sistemes operatius: Introducció al Sistema Operatiu
Windows 98 XP, L'entorn i les seves possibilitats, La barra de tasques i el
menú Inici, Gestió d'arxius: l'explorador de Windows.
- Introducció a Word i Excel.
- Internet i la World Wide Web (WWW): Què és Internet?. Concepte de
xarxa, Com funciona Internet, Navegadors, Seguretat a Internet, Direccions
d'interès a referència a l'especialitat del curs, Direccions d'interès al
àmbit professional.

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Aplicació d'eines informàtiques en les tasques
- Actitud proactiva davant les noves tecnologies

23. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL X

COMPETÈNCIES SOCIOLABORALS APLICADES A L'OFICI

23.1 OBJECTIU DEL MÒDUL

- Conèixer les aptituds, actituds, capacitats necessàries per sostenir
una dinàmica laboral.
- Dissenyar el propi projecte professional
- Analitzar les pròpies habilitats i actituds
- Millorar les habilitats socials i de comunicació
- Augmentar l'autoestima i autoconcepte.
- Elaborar estratègies per a la resolució de problemes.
- Conèixer el mercat i les condicions laborals.
- Responsabilitzar-se de la seva àrea de treball (partida) i dels
recursos de què disposi per realitzar les seves tasques
- Prendre consciència de la importància de la companyia i la
col·laboració dins del lloc de treball.

23.2 DURADA DEL MÒDUL
75 hores teoricopràctiques

23.3 CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL
Unitat didàctica 1ª: AUTOCONEIXEMENT
Durada: 30 hores teoricopràctiques

B) Continguts teòrics
- Autoconeixement
- Autoestima personal
- Expectatives
- Autoorganització personal
- Anàlisis del grau de coherència entre realitat/desig/necessitat

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Presa de decisions acords les possibilitats individuals
- Conciliar interessos personals amb els laborals
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Unitat didàctica 2ª: HABILITATS SOCIALS
Durada: 30 hores teoricopràctiques

A) Continguts pràctics
- Presa de decisions
- Expressió adequada dels interessos propis
- Comunicació amb els altres

B) Continguts teòrics
- Assertivitat:
- Conèixer les diferències entre comportament assertiu, agressiu i
passiu.
- Eliminació dels obstacles cognitius que impedeixen el comportament
assertiu.
- Adquisició d'habilitats conductuals necessàries per poder sostenir un
procés d'inserció sociolaboral.
- Reestructuració cognitiva:
- Identificació i anàlisis de les idees irracionals que puguin
interferir en els processos de comunicació i provocar ansietat.
- Aprendre a modificar-los.
- Tècniques per fer front a l'estrès.
- Detenció del pensament: aprendre a eliminar aquells pensaments
obsessius i negatius que interfereixin en la vida. Buscar pensaments
alternatius que no provoquin ansietat.
- Comunicació:
- Anàlisis i millora de les habilitats de comunicació, recepció i
expressió de missatges. La comunicació verbal i no verbal. Iniciar,
mantenir i finalitzar converses. Fer i rebutjar peticions. Demanar ajuda.
Expressa l'opinió. Expressar els sentiments negatius i positius. Fer front
a les crítiques i valoracions positives.
- Treball en equip:
- Anàlisis del funcionament del grup (autonomia, maduresa i
comunicació), la importància de la interacció.
- Autoestima:
- Identificació i reflexió entorn a l'autoestima alta i baixa. Les
dificultats per valorar els aspectes positius i els èxits personals.
- Resolució de problemes:
- Descriure els problemes i avaluar la seva intensitat. Determinar els
problemes i les estratègies de resolució.
- Administració del temps:
- Importància de la utilització i rendibilització del temps lliure i
d'oci. La planificació com element fonamental.

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Organització del temps
- Presa de decisions basades en l'anàlisi de la situació personal i del
context
- Relació amb companys i superiors

Unitat didàctica 3ª: COMPETÈNCIES LABORALS
Durada: 15 hores teoricopràctiques

A) Continguts pràctics
- Traçar objectius professionals a curt, mitjà i llarg termini

B) Continguts teòrics
- Habilitats laborals / Competències
- Actitud davant el treball
- Seguiment de les regles del treball
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C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Presa de decisions d’acord amb el context laboral existent

24. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL XI

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

24.1 OBJECTIU DEL MÒDUL
- Identificar la normativa bàsica en prevenció de riscos laborals
- Conèixer la importància d'adoptar les mesures de prevenció de riscos
- Utilitzar a la feina els elements de protecció adequats
- Complir amb les normes de prevenció de riscos laborals

24.2 DURADA DEL MÒDUL
40 hores teoricopràctiques

24.3 CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
- Inventari de les normes bàsiques en prevenció de riscos laborals
- Utilització dels elements de seguretat
- Compliment de la normativa

B) Continguts teòrics
- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut a la feina: els riscos
professionals, accidents de treball i malalties professionals
- Riscos generals i la seva prevenció: plans d'emergència i evacuació,
el control de salut dels treballadors
- Riscos específics i la seva prevenció en el sector: seguretat en el
maneig d'equips, dispositius de seguretat

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Realització de les tasques complint les normes de seguretat
- Autonomia en les funcions pròpies
- Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques
- Resolució de conflictes
- Col·laboració i treball en equip
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: assistència, puntualitat,
atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la
frustració

25. AVALUACIÓ

Tindrà un caràcter permanent a fi d'introduir els reajustaments necessaris
per adaptar la dinàmica del curs i procés formatiu a les característiques
dels alumnes. L'avaluació comprendrà tant el resultat final com el procés.

Es realitzen avaluacions continuades distribuïdes en diferents fases del
procés formatiu aplicant als diferents agents implicats.

Les avaluacions es realitzaran mitjançant les reunions d'equip i diferents
qüestionaris dirigits als alumnes (per valorar el seu nivell d'aprenentatge
com de satisfacció en el curs).

Durant el desenvolupament de l'acció s'estableixen diferents dispositius
d'avaluació que tindran un caràcter permanent i que contemplin tant els
resultats finals com el procés.
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___________________________________________________________________________

VALORACIÓ ESTIMADA DEL COST DE FORMACIÓ PER A DOTZE ALUMNES

A.- COST DE PROFESSORAT

Per alumne: .................................................2.555,00 euros
Per curs:...................................................30.660,00 euros

B.- VALORACIÓ D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT
EN � PROGRAMA DEL CURS
BASE A � REIAL DECRET DEL CERTIFICAT

CURS: AUXILIAR DE MUNTATGES I MANTENIMENT ELÈCTRIC
CODI: MREE07DCP

1. INSTAL·LACIONS (CALCULAR EL VALOR D'ADQUISICIÓ, EN EUROS)

VALOR D'ADQUISICIÓ
(EUROS)ELEMENTS SUPERFÍCIE (M2)

Per alumne Per curs

AULA CLASSES TEÒRIQUES
(12 ALUMNES)

25 162,96 1.955,5

INSTAL·LACIONS PER A LA
REALITZACIÓ DE
PRACTIQUES
ALTRES INSTAL·LACIONS,
ETC (ADMINISTRACIÓ I
DIRECCIÓ)

1588,85 19.066.3 

2. EINES I UTILLATGE

COST GLOBAL ESTIMAT/CURS 101,85 (per alumne) 1.222,2 (per curs)

3. MATERIAL DE CONSUM

COST GLOBAL ESTIMAT/CURS 122,22 (per alumne) 1.466,7 (per curs)

4. MITJANS DIDÀCTICS

COST GLOBAL ESTIMAT/CURS 61,11 (per alumne) 733,3 ( per curs)

MÒDUL A: Cost per alumne: 2.555 euros

MÒDUL B: Cost per alumne: 2.037 euros

COST TOTAL PER ALUMNE: 4.592 euros

COST TOTAL DEL CURS: 55.104 euros




