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DADES GENERALS DEL CURS 

 
 

1. Família professional:   ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 
 
 Àrea professional: ELECTRICITAT 
 
2. Denominació del curs: MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS AUTOMATITZADES 
 CONTROLADES PER AUTÒMATS PROGRAMABLES 
 
3. Codi:  ELER11 
 
4. Curs:  ESPECÍFIC 
 
5. Objectiu general:  

Aplicar les tècniques i destreses idònies en la diagnosi, localització d’avaries i reparació 
d’instal·lacions automatitzades amb PLC, seguint les instruccions tècniques i les 
prescripcions de qualitat i seguretat. 

 
6.  Requisits del professorat: 

6.1. Nivell acadèmic: 
Titulació universitària o, si no n’hi ha, 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: 
Serà necessari tenir formació metodològica o experiència docent. 

 
7. Requisits d’accés de l’alumnat: 

7.1. Nivell acadèmic o de coneixements generals: 
EGB: Certificat d’escolaritat o equivalent. 
FPR: FPI Electricitat. 
FPO: Auxiliar de muntatges elèctrics, auxiliar electricista. 

 
7.2. Nivell professional o tècnic: 

■ Acreditar dos anys d’experiència laboral en el sector. 
■ Un any d’experiència en el sector: FPI Electricitat. 
■ Sense experiència en el sector: FPO Auxiliar de muntatges elèctrics, auxiliar 

electricista. 
 

7.3. Condicions físiques: 
■ Compatible amb lesió o defecte visual corregit. 
■ Integritat total dels membres superiors i inferiors. 
■ Sistema locomotor sense alteracions. 
■ Sistema nerviós equilibrat. 
■ No patir vertigen. 

 
8. Nombre d’alumnes:  

15 alumnes. 
 
9. Relació seqüencial de blocs de mòduls formatius: 

1. Localització i anàlisi d’avaries en màquines i equips elèctrics controlats per PLC. 
2. Manteniment d’instal·lacions automatitzades amb PLC. 
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3. Verificació del manteniment d’instal·lacions i màquines de baixa i mitjana tensió 
controlades per PLC. 

 
10. Durada:  

Pràctiques ....................................................................... 180 h 
Coneixements professionals ............................................ 100 h 
Avaluacions ....................................................................... 20 h 
Durada total ..................................................................... 300 h 
 

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

■ Superfície: l’aula haurà de tenir un mínim de 30 m2 per a un grup de 15 alumnes 
(2 m2 per alumne). 

■ Mobiliari: estarà equipada amb mobiliari docent per a 15 places, a més dels 
elements auxiliars. 

 
11.2. Instal·lacions per a pràctiques: 

■ Superfície: Aproximada de 100 m2. 
■ Il·luminació: natural o artificial 
■ Condicions ambientals:  

□ Atmosfera: normalment neta. 
□ Condicions acústiques: nivell baix 
□ Lloc de treball: interiors i exteriors 
□ Temperatura: ambient 

■ Ventilació: normal 
■ Mobiliari: el necessari per a la realització de les pràctiques programades. 

 
11.3. Altres instal·lacions: 

■ Àrees i serveis higienicosanitaris en una quantitat adequada a la capacitat del 
centre. 

■ Magatzem d’aproximadament 20 m2. 
■ Sala d’administració del centre. 
■ Despatxos de direcció del centre. 

Els centres hauran de complir les condicions higièniques, acústiques, d’habitabilitat i 
de seguretat, exigides per la legislació vigent i hauran de disposar de llicència 
municipal d’obertura com a centre de formació. 

 
12.  Equip i material: 

12.1. Equip: 
■ 8 Taules de treball per a 2 persones, composts de: 

□ Bases d’endoll bipolar amb TT 
□ Bases d’endoll tripolar amb + N + TT 
□ Font d’alimentació de cc 
□ Interruptor bipolar 
□ Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar 
□ Voltímetre per a cc i ca 

■ 8 Portaeines 
■ 2 Trepants de taula 
■ 4 Trepants elèctrics portàtils 8 Variadors de freqüència 
■ 8 Sistemes de programació UDP-PC 
■ 8 Simuladors universals 
■ 8 Autòmats programables modulars 
■ 4 Indicadors de text d’avisos de la instal·lació 
■ 4 Impressores 
■ 4 Processadors de comunicacions de cada tipus 
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12.2. Eines i utillatge: 

■ Alicates  
■ Broques  
■ Comprovador de continuïtat  
■ Tornavisos 
■ Fonts d’alimentació 
■ Claus fixes 
■ Multímetre analògic 
■ Multímetre digital 
■ Tisores 

 
12.3. Material de consum: 

■ Abraçadores 
■ Automatismes (contactors, disjuntors, tèrmics...) 
■ Bateries 
■ Bobines 
■ Borns i regletes 
■ Cable de coure aïllat a 750 V de seccions i colors diferents 
■ Cable de coure aïllat a 1.000 V de seccions i colors diferents 
■ Cable de coure nu 35 mm2 
■ Caixa seccionadora de terra 
■ Caixes empalmament 
■ Cèdules fotoelèctriques 
■ Commutadors unipolars i creuament 
■ Condensadors 
■ Comptadors elèctrics 
■ Quadres de distribució i comandament  
■ Detectors de proximitat 
■ Diodes 
■ Estany  
■ Figures tub acer 
■ Fluorescents 
■ Fusibles 
■ Interruptor control potència 
■ Interruptor diferencial 
■ Interruptors unipolars i bipolars 
■ Làmpades de descàrrega 
■ Làmpades incandescents 
■ Magnetotèrmics 
■ Mòduls de memòria RAM i EPROM 
■ Motors CA 
■ Motors CC 
■ Perfils ranurats 
■ Perxes 
■ Plaques de circuit imprès 
■ Polsadors 
■ Reactàncies  
■ Resistències  
■ Senyalitzadors 
■ Temporitzadors 
■ Tiristors 
■ Transistors 
■ Triacs  
■ Tub acer 
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■ Tub PVC 
 

12.4. Material didàctic: 
Es proporcionarà a l’alumnat els mitjans didàctics i el material escolar imprescindibles 
per al desenvolupament correcte del curs. 

 
12.5. Elements de protecció: 

■ Calçat aïllant 
■ Calçat de protecció 
■ Casc 
■ Cinturons de seguretat 
■ Descarregador d’electricitat estàtica 
■ Ulleres 
■ Guants 
En el desenvolupament de les pràctiques es faran servir els mitjans necessaris de 
seguretat i higiene en el treball i s’observaran les normes legals respecte d’això. 
 

13.  Inclusió de noves tecnologies: 
■ Equips de mesurament i control digitals.  
■ Equips de PLC de regulació i control.  
■ Equips de detecció d’avaries. 
■ Nous materials que s’incorporen en elements i equips. 
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DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS 

 

 
14. Denominació del mòdul: 

 
LOCALITZACIÓ I ANÀLISI D’AVARIES EN MÀQUINES I EQUIPS ELÈCTRICS 
CONTROLATS PER PLC. 
 

15. Objectiu del mòdul:  
Aplicar les tècniques i destreses idònies en la localització d’avaries en màquines 
elèctriques, i proposar les accions per a la reparació i/o modificacions.  
 

16. Durada del mòdul: 
30 hores. 
 

17. Continguts formatius del mòdul: 
A)  Pràctiques 

 Aplicar instruments per a la localització d’avaries. 
 Fer proves en buit i en càrrega de màquines elèctriques. 
 Desmuntar màquines. 
 Emplenar informes i documentació tècnica. 
 Interpretar plans, esquemes i documentació tècnica. 

 
B)  Continguts teòrics 

 Interpretació d’esquemes d’equips i màquines: simbologia. 
 Aparells i instruments utilitzats en la localització d’avaries en màquines i equips 

elèctrics. 
 Automatismes. 
 Autòmats programables. 
 Avaries més comunes: causes i solucions. 
 Tècniques d’anàlisi d’avaries. 
 Normes de seguretat i higiene referides a màquines i equips. 
 Normes i instruccions complementàries del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

 
C)  Continguts relacionats amb la professionalitat 

 Reflexiu i rigorós en la interpretació de plans, esquemes i documents tècnics. 
 Responsabilitat sobre equips, material i seguretat. 
 Disposició per a intervencions ràpides i eficaces. 
 Metòdic en l’aplicació de tècniques de localització d’avaries.  
 Raonament lògic. 
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 14. Denominació del mòdul: 
 
MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS AUTOMATITZADES AMB PLC. 
 

15. Objectiu del mòdul: 
Aplicar les tècniques i destreses idònies en el diagnòstic i la localització d’avaries en 
instal·lacions automatitzades, i proposar les accions per a la seva reparació i/o 
modificacions. 
 

16. Durada del mòdul: 
240 hores. 
 

17. Continguts formatius del mòdul 
A)  Pràctiques 

 Muntatge i connexió d’un autòmat programable. 
 Anàlisi funcional de sistemes automatitzats. 
 Configuració de sistemes de control automatitzat. 
 Resolució d’automatismes mitjançant l’aplicació de les diferents tècniques de 

programació. 
 Aplicació de les diferents tècniques de diagnosi d’errors i avaries. 
 Muntar i configurar xarxes de comunicació. 
 Muntar i configurar sistemes de visualització. 
 Interpretar plans, esquemes i documentació tècnica. 

 
B)  Continguts teòrics 

 El PLC, aplicacions i constitució tècnica. 
 Encaminament.  
 Instruccions i joc d’operacions. 
 Mòduls de programació i les seves funcions. 
 Processament de valors analògics. 
 Llenguatges de programació. Automatismes. 
 Diagnosi d’errors i avaries. 
 Xarxes de comunicació. 
 Sistemes de visualització. 
 Interpretació d’esquemes d’equips i màquines: simbologia. 
 Avaries més comunes: Causes i solucions. Tècniques d’anàlisi d’avaries. 
 Normes de seguretat i higiene referides a màquines i equips. 

 
C)  Continguts relacionats amb la professionalitat 

 Reflexiu i rigorós en la interpretació de plans, esquemes i documents tècnics. 
 Responsabilitat sobre equips, material i seguretat. 
 Disposició per a intervencions ràpides i eficaces. 
 Metòdic en l’aplicació de tècniques de localització d’avaries.  
 Raonament lògic. 
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14. Denominació del mòdul: 
 
VERIFICACIÓ DEL MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS I MÀQUINES DE BAIXA I 
MITJANA TENSIÓ CONTROLADES PER PLC. 
 

15. Objectiu del mòdul: 
Reconèixer les tècniques de verificació en el procés de manteniment i reparació 
d’instal·lacions i màquines elèctriques de baixa i mitjana tensió, i emetre informes. 
 

16. Durada del mòdul: 
30 hores. 
 

17. Continguts formatius del mòdul: 
A)  Pràctiques 

 Aplicar instruments de mesurament i control de paràmetres de màquines elèctriques i 
emplenar l’informe tècnic. 

 Aplicar instruments de mesurament i control de paràmetres de línies de baixa i mitjana 
tensió i emplenar l’informe tècnic. 

 Interpretar les instruccions tècniques específiques per a l’ajustament i posada a punt de 
màquines i equips elèctrics. 

 
B)  Continguts teòrics 

 Interpretació de plans i esquemes: simbologia. 
 Aparells de mesurament elèctrics específics per a la verificació. 
 Normatives i reglamentacions específiques. 
 Assajos normalitzats de prova i verificació: procediments i mesura. 
 Protocols de posada en marxa: introducció de paràmetres. 
 Normes de seguretat i higiene. 

 
C)  Continguts relacionats amb la professionalitat  

 Capacitat d’anàlisi i deducció en la verificació del funcionament de màquines i 
instal·lacions amb la correcció de possibles fallades. 

 Raonament lògic. 
 Capacitat de visió global de la instal·lació i el seu funcionament. 
 Metòdic en l’aplicació dels processos de verificació. 
 Capacitat d’atenció concentrada. 
 Capacitat d’adaptació a les noves tecnologies.  


