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ANNEX IV 
 

I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
 
Denominació: Fabricació i muntatge d'instal·lacions de canonada industrial 
 
Codi: FMEC0108 
 
Família Professional: Fabricació mecànica  
 
Àrea professional: Construccions metàl·liques  
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Qualificació professional de referència: 
 
FME351_2 Fabricar i muntar instal·lacions de canonada industrial (RD 1699/2007, de 14 de 
desembre) 
 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat: 
 
UC1142_2: Traçar i mecanitzar canonades.  
UC1143_2: Conformar i armar canonades.  
UC1144_2: Muntar instal·lacions de canonada. 
 
Competència general: 
 
Realitzar operacions d'elaboració, acoblament i muntatge de canonades, accessoris i 
elements incorporats, així com operacions bàsiques d'unió, seguint els procediments 
establerts, interpretar plànols i documentació tècnica, atenent i respectant en tot moment les 
normes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals. 
 
Entorn professional: 
 
Àmbit professional: 
 
Aquest professional s'integra en l'àrea de producció. Depèn orgànicament d’un 
comandament intermedi. En alguns casos pot tenir sota la seva responsabilitat 
operaris/àries, que depenen directament del responsable de producció. 
 
Sectors productius: 
 
Desenvolupa la seva activitat en el sector de la construcció i reparació naval, indústries 
petroquímica i afins, tallers metal·lúrgics, tallers de caldereria, entre altres.  
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats: 

 
7513.012.7 Calderer/a tuber/a. 
7513.011.8 Tuber/a industrial. 
7513.009.7 Tuber/a naval. 

 
Durada de la formació associada: 530 hores 
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Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 
 
MF1142_2: Traçar i mecanitzar canonades (150 hores) 

• UF0494: (Transversal) Interpretar plànols en la fabricació de canonades (50 hores) 
• UF0495: Traçar desenvolupaments en canonades (40 hores) 
• UF0496: Tallar i mecanitzar canonades (60 hores) 

 
MF1143_2: Conformar i armar canonades (160 hores) 

• UF0494: (Transversal) Interpretar plànols en la fabricació de canonades (50 hores) 
• UF0497: Conformar i corbar en la fabricació de canonades (40 hores) 
• UF0498: Armar canonades (70 hores) 

 
MF1144_2: Muntar canonades (190 hores) 

• UF0499: Organitzar i desenvolupar el muntatge de canonades (60 hores) 
• UF0500: Muntar suports i acoblar canonades (50 hores) 
• UF0501: Soldar en el muntatge de canonades (80 hores) 

 
MP0107: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de fabricació i muntatge 
instal·lacions de canonada industrial (80 hores) 
 

II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Unitat de competència 1 
 
Denominació: TRAÇAR I MECANITZAR CANONADES 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC1142_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: obtenir la informació necessària per traçar i mecanitzar canonades, interpretar plànols, 
fulls d'instruccions, documentació tècnica i ordres de treball. 

CR1.1 La informació necessària per manejar les màquines i eines s'obté de la 
interpretació de la documentació d'enginyeria de producció (gràfica, tècnica o una 
altra). 
CR1.2 La informació tècnica per al procés de traçat i mecanització s'obté interpretant 
els plànols de canonades de representacions en sistemes ortogonals (americà, 
europeu) isomètrics o esquemàtics. 
CR1.3 Les especificacions referents a les màquines i eines s’ajusten a allò que indica 
la documentació tècnica. 
CR1.4 S'elabora el programa de treball i s’estableixen les durades i els mètodes que 
cal emprar en l'elaboració de les canonades. 
CR1.5 Les operacions i els paràmetres d'autocontrol per traçar i mecanitzar la 
canonada s'obtenen interpretant la documentació tècnica. 
CR1.6 La informació obtinguda es documenta, es classifica i s’organitza. 

 
RP2: organitzar el lloc de treball aplegant materials, preparant i mantenint equips, eines, 
instruments i proteccions de treball, per fer possible la mecanització de canonades al taller 
d'acord amb les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i ambientals. 

CR2.1 La provisió i disposició de tots els elements i materials necessaris per a la 
mecanització de la canonada s'efectuen d'acord amb els criteris de materials i serveis 
determinats en plànols, isometries o llista de materials. 
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CR2.2 La provisió i disposició de tots els equips de protecció individual necessaris 
són les requerides per dur a terme totes les operacions de mecanització de 
canonada. 
CR2.3 Les màquines i eines se seleccionen en funció de les especificacions de la 
documentació tècnica. 
CR2.4 Les màquines i eines es preparen segons instruccions d'ús del fabricant i 
requeriments de manteniment. 
CR2.5 Els sistemes de prevenció de riscos laborals en elevació i transport s'apliquen 
utilitzant la millor tècnica per a la provisió dels materials necessaris. 
CR2.6 El funcionament dels equips o màquines per traçar i mecanitzar canonades es 
garanteix mitjançant el compliment del pla de manteniment. 
CR2.7 Els mitjans i equips requerits se situen i es deixen preparats per utilitzar-los. 

 
RP3: traçar i tallar canonades amb les eines requerides per obtenir els trams especificats en 
els documents tècnics, i complir les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i 
ambientals. 

CR3.1 El traçat per a tall i el seu posterior corbament es realitzen tenint en compte 
l'espai necessari per situar les mordasses a l'inici del corbament i se li dóna el sobre 
llarg necessari on calgui. 
CR3.2 El traçat es realitza tenint en compte l'aprofitament màxim dels materials. 
CR3.3 Les peces s'identifiquen mitjançant el marcatge i l’etiquetatge. 
CR3.4 El marcatge efectuat amb els contrapunxons s'ajusta a les línies traçades o 
punts de referència. 
CR3.5 Les tècniques de tall previstes s'apliquen seguint les instruccions de treball 
rebudes. 
CR3.6 La tècnica de tall s'aplica controlant els paràmetres d'avanç, profunditat, 
velocitat, pressió, consum, tipus de gas, distància del broquet, entre altres, així com 
les característiques dels materials específics (gruix, diàmetre, tipus de material o 
altres). 

 
RP4: mecanitzar les canonades segons requeriments de l’armat, unió o muntatge posteriors 
de les parts que formen els elements de canonada, i complir les normes de qualitat i de 
prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CR4.1 Les vores es preparen segons requeriments per armar-les o soldar-les 
posteriorment. 
CR4.2 Les operacions de mecanització s'efectuen tenint en compte l'element o 
l’equip que cal unir. 
CR4.3 S’aixamfranen les vores tenint en compte les dimensions necessàries per 
realitzar posteriorment la soldadura. 
CR4.4 El roscatge es fa respectant els paràmetres de longitud, angle, diàmetre, pas i 
profunditat. 
CR4.5 L'extrusió i l'esbocat es realitzen respectant els paràmetres requerits per a la 
soldadura. 
CR4.6 El bordonament es duu a terme respectant els paràmetres determinats pel 
procediment. 
CR4.7 Els processos de mecanització es realitzen complint les normes d'ús dels 
equips i normes de seguretat. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Eines de traçat. Instruments de mesura i verificació. Roscadora. Trepants. Serra. Caladora. 
Desbarbadora. Escairadora i biselladora. Extrusionadora. Rebordonadora. Mitjans d'elevació 
i transport. Màquines manuals, semiautomàtiques i automàtiques per a tall mecànic, oxitall i 
plasma. Equips de protecció personal i mediambiental. 
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Productes o resultat del treball 
Trams de canonada preparats per conformar i armar. 
 
Informació utilitzada o generada 
Plànols generals, isomètrics, croquis, plantilles, esquemes i instruccions de treball. Llista de 
materials: normalització de canonada, accessoris i materials. Normes de qualitat. Normes de 
prevenció de riscos laborals i mediambientals. Normes d'autocontrol. 
 
 
Unitat de competència 2 
 
Denominació: CONFORMAR I ARMAR CANONADES 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC1143_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: obtenir la informació necessària per conformar i armar, interpretant plànols, fulls 
d'instruccions, documentació tècnica i ordres de treball 

CR1.1 La informació necessària per al maneig de les màquines i eines s'obté de la 
interpretació de la documentació d'enginyeria de producció (gràfica, tècnica o una 
altra). 
CR1.2 La informació tècnica per al procés de conformació i armat s'obté interpretant 
els plànols de canonades representats en sistemes ortogonals (americà, europeu), 
isomètrics o esquemàtics. 
CR1.3 Les operacions i els paràmetres d'autocontrol per conformar i armar les 
canonades s'obtenen interpretant la documentació tècnica. 
CR1.4 La informació obtinguda es documenta, es classifica i s’organitza. 

 
RP2: preparar el lloc de treball aplegant materials, preparant i mantenint equips, eines, 
instruments i proteccions de treball, per fer possible la conformació i l’armat de canonades al 
taller, d'acord amb les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i ambientals. 

CR2.1 La provisió i disposició de tots els elements i materials necessaris per 
conformar i armar canonades s'efectuen segons els criteris de materials i serveis 
determinats en plànols, isometries o llista de materials. 
CR2.2 La provisió i disposició de tots els equips de protecció individual necessaris 
són les requerides per realitzar les operacions per conformar i armar canonades. 
CR2.3 Les màquines i eines se seleccionen en funció de les especificacions de la 
documentació tècnica. 
CR2.4 Les màquines i eines es preparen segons instruccions d'ús del fabricant i 
requeriments de manteniment. 
CR2.5 Els sistemes de prevenció de riscos laborals s'apliquen seguint les 
instruccions del pla de seguretat establert per a la conformació i armat. 
CR2.6 El funcionament dels equips o màquines utilitzats per conformar i armar 
canonades es garanteix mitjançant el compliment del pla de manteniment.  
CR2.7 Els mitjans i equips requerits se situen i es deixen preparats per utilitzar-los. 

 
RP3: conformar canonades per armar-les posteriorment, emprant els equips i les eines 
apropiats, i complir les normes de qualitat i de prevenció de riscos laborals i ambientals. 

CR3.1 La matriu, el radi, l’avanç, el mandrí, els trams rectes, la longitud de 
corbament, les revirades o els girs i l’angle de curvatura de la canonada s'ajusten a 
les especificacions de construcció. 
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CR3.2 Les màquines es preparen amb l'utillatge requerit per efectuar el corbament 
sense deformacions (arrugues, ovalaments, esquerdes o altres). 
CR3.3 En el corbament en calent, se selecciona el broquet en funció del material i el 
farciment del tub en cas necessari, la qual cosa permet obtenir el radi de curvatura 
sense deformacions. 
CR3.4 La programació de les seqüències del corbament en fred es realitza tenint en 
compte els diàmetres, els radis, els gruixos, la qualitat del material, a més de les 
característiques de la màquina utilitzada i considerant la necessitat d'efectuar o no 
una recuita prèvia. 
CR3.5 El procés de conformació es fa respectant les instruccions d'ús d'equips i 
màquines i complint les normes de prevenció de riscos laborals i ambientals. 

 
RP4: armar trams de canonada, brides i empelts amb l'ajuda dels estris apropiats i 
mitjançant punteig (incloent-hi el punteig per TIG) segons les especificacions prescrites per 
al muntatge de les canonades, i complir les normes de qualitat i de prevenció de riscos 
laborals i ambientals. 

CR4.1 S’obté la soldadura per capil·laritat a fi d’aconseguir el joc requerit entre tubs i 
accessoris. 
CR4.2 L'alineació en el muntatge s'aconsegueix amb un posicionament perfecte de 
les brides en el tub. 
CR4.3 L'armatge s'efectua d'acord amb les projeccions indicades en les isometries o 
plànols constructius. 
CR4.4 Les seqüències de l’armat es realitzen seguint el procediment establert 
(acoblar, alinear i fixar). 
CR4.5 Els punts de soldadura es realitzen en el lloc adequat i amb el procediment 
establert, incloent-hi el punteig amb TIG. 
CR4.6 Es verifica que el treball realitzat compleix les condicions i especificacions 
requerides de muntatge. 
CR4.7 Les peces s'identifiquen mitjançant el marcatge i l'etiquetatge. 

 
RP5: realitzar les operacions de tractament que permetin deixar les canonades en les 
condicions òptimes de servei i complir les normes de qualitat i de prevenció de riscos 
laborals i ambientals. 

CR5.1 La canonada es tracta per obtenir el grau d'acabat exigit en especificacions, 
ordres de treball, societats de classificació i exigències dels serveis a què anirà 
destinat el tub. 
CR5.2 El tractament final s'efectua en l'ordre seqüencial especificat en les ordres de 
treball i amb les tècniques indicades per a cadascun dels processos. 
CR5.3 Les operacions de neteja i decapatge es realitzen amb els paràmetres propis 
de cadascun dels tractaments. 
CR5.4 La canonada es protegeix de la forma especificada després del tractament de 
finalització del tub i abans de ser muntada, per evitar deterioracions del tractament. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Instruments de mesura i verificació. Corbadores. Fileres i eines de conformació. Mitjans 
d'elevació i transport. Màquines manuals, semiautomàtiques i automàtiques per a tall i 
soldadura. Estris i eines per a l’armat. Equips de protecció personal i ambiental. 
 
Productes o resultat del treball 
Canonades acabades, tractades i preparades per muntar-les. 
 
Informació utilitzada o generada 
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Plànols generals, isomètrics, croquis, plantilles, esquemes i instruccions de treball. Llista de 
materials: normalització de canonada, accessoris i materials. Normes de qualitat. Normes de 
prevenció de riscos laborals i ambientals. Normes d'autocontrol. 
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Unitat de competència 3 
 
Denominació: MUNTAR INSTAL·LACIONS DE CANONADA 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC1144_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: preparar el lloc de treball, aplegar materials, preparar i mantenir equips, eines, 
instruments i proteccions de treball, per fer possible el muntatge de canonades en mòduls, 
blocs i subblocs, d'acord amb les normes de qualitat i de prevenció de riscos laborals i 
ambientals. 

CR1.1 La provisió i disposició de tots els elements necessaris per al muntatge de 
canonades s'efectuen d'acord amb els criteris de necessitats materials i serveis, 
determinats en els plànols, isometries o llistes de materials. 
CR1.2 Les màquines i eines se seleccionen en funció de les especificacions de la 
documentació tècnica. 
CR1.3 Les màquines i eines es preparen segons instruccions d'ús del fabricant i 
requeriments de manteniment. 
CR1.4 La provisió i disposició de tots els equips de protecció individual necessaris es 
fan en funció dels requeriments de les operacions de muntatge de canonada. 
CR1.5 Els accessoris, les vàlvules i els petits equips es proveeixen segons 
necessitats del muntatge que cal realitzar. 
CR1.6 El muntatge es fa seguint els palets confeccionats a partir de la informació, 
plànols, reglaments i especificacions prescrites. 
CR1.7 El control de funcionament dels equips es duu a terme seguint instruccions 
que permeten detectar anomalies que s'esmenen amb el manteniment d'ús. 
CR1.8 Els sistemes de prevenció de riscos laborals s'apliquen seguint les 
instruccions del pla de seguretat establert per a la conformació i armat. 

 
RP2: elaborar les plantilles i els plànols isomètrics que defineixin els trams de canonades 
per armar-les o muntar-les posteriorment, d'acord amb els plànols i documents tècnics del 
projecte. 

CR2.1 La canonada esquemàtica s'elabora segons els criteris que s'estableixin en 
plànols i documents tècnics del projecte i segons els criteris que estableix la 
inspecció de les societats de classificació. 
CR2.2 Es comprova que la instal·lació permet un desmuntatge fàcil d'altres 
canonades, tenint en compte interferències amb altres serveis i l'impacte visual. 
CR2.3 Les plantilles i els plànols isomètrics per a tub de tancament o canonades de 
diàmetre reduït s'elaboren tenint en compte interferències amb altres serveis, el 
desmuntatge d'altres canonades o equips i l'impacte visual. 
CR2.4 Les plantilles s'elaboren amb el gruix i contraforts necessaris, per evitar 
deformacions en el seu maneig. 

 
RP3: muntar els suports que facilitin l’acoblament del conjunt de canonades i accessoris en 
obra, i complir les normes de qualitat i de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CR3.1 Els suports se situen adequadament per evitar tensions i vibracions de la 
canonada i equips. 
CR3.2 En la col·locació dels suports per a canonada es determina la necessitat o no 
d'utilitzar reforç en l'estructura per evitar deformacions o trencaments. 
CR3.3 Els punts fixos que puguin deformar tant l'estructura com la canonada es 
munten de manera que permetin treballar perfectament les lires o juntes de dilatació.  
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CR3.4 Els materials, que per les característiques de la seva composició no puguin 
estar en contacte amb uns altres o que pel seu moviment de dilatació puguin danyar 
la superfície, es detecten i es protegeixen amb materials més tous o segons 
requeriments indicats. 

 
RP4: posicionar, acoblar i fixar (incloent-hi el punteig per TIG) els conjunts de canonades i 
accessoris necessaris, per al muntatge de les canonades, emprant els equips necessaris i 
d'acord amb les especificacions tècniques, i complir les normes de qualitat i de prevenció de 
riscos laborals i mediambientals. 

CR4.1 La canonada es munta seguint els punts de referència indicats en els plànols 
de muntatge i el procediment establert (posicionat, acoblat i fixat).  
CR4.2 El posicionament del conjunt de canonades i accessoris s’efectua dins de les 
toleràncies admissibles per a la seva unió posterior. 
CR4.3 Els punts de soldadura es realitzen en el lloc adequat i amb el procediment 
establert (incloent-hi el punteig amb TIG). 
CR4.4 Les penetracions es realitzen i les espigues per passar envans es col·loquen 
seguint les indicacions de les isometries o plànols de muntatge. 
CR4.5 Les juntes d'expansió estan col·locades, lliures de tensió, a la distància 
indicada pel fabricant. 
CR4.6 L'anivellament i l’aplomada de canonades es realitzen mitjançant nivells 
convencionals, nivell òptic, mànegues d'aigua o làser, i es compleixen les 
especificacions tècniques. 
CR4.7 En unions per brides, s'aproximen i s’orienten els trepants, emprant barres de 
punta i cargols llargs, es col·loquen juntes adequades a la unió, s'estrenyen els 
cargols de manera seqüencial, en creu i el parell de collament és l'especificat. 
CR4.8 S'efectua l'autocontrol del treball realitzat i es compleixen els requeriments 
especificats. 

 
RP5: realitzar les proves d'estanquitat i posada a punt final de la instal·lació per comprovar 
que s'ajusta a les especificacions prescrites i compleix les normes de qualitat i de prevenció 
de riscos laborals i mediambientals. 

CR5.1 Les proves es fan d'acord amb l'especificació prescrita i segons la normativa i 
reglamentació en vigor. 
CR5.2 Les unions soldades es revisen per detectar-hi possibles fissures i pèrdues. 
CR5.3 Es comprova la protecció dels elements, equips i instruments que puguin ser 
danyats per la pressió de prova. 
CR5.4 En el desenvolupament de la prova es controlen tots els paràmetres que hi 
intervenen (temps, temperatura, pressió o altres). 
CR5.5 Els elements de seguretat i control (vàlvules termostàtiques i de seguretat, o 
altres), es comproven especialment, així com el funcionament correcte dels 
indicadors de temperatura i pressió. 

 
RP6: realitzar soldadures senzilles amb les tècniques més comunes (elèctrode, 
semiautomàtica MIG-MAG, oxigàs, soldadura per capil·laritat, per resistència per a 
espàrrecs, soldadura de plàstics i els seus derivats i unió amb adhesius) en diferents 
qualitats de material de base i en les posicions més habituals, per unir trams de canonada, i 
complir les normes de qualitat i de prevenció de riscos laborals i ambientals. 

CR6.1 Les vores que cal unir es preparen segons especificacions o normes 
establertes. 
CR6.2 Es fixen els paràmetres de les màquines de soldar, d'acord amb la soldadura 
que s'ha de realitzar. 
CR6.3 Els materials de base que cal utilitzar, acers al carboni, acers inoxidables 
austenítics, coures, llautons i plàstics són els requerits pels procediments de 
soldadura. 
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CR6.4 La soldadura es duu a terme en les posicions més comunes i compleix les 
normes de qualitat especificades en el seu camp, pel que fa a la qualitat superficial, 
dimensió, mossegades i neteja. 
CR6.5 Els defectes de la soldadura s'identifiquen i es reparen per aconseguir-ne 
l’acceptabilitat o es comuniquen al tècnic/a responsable seguint el procediment 
establert. 
CR6.6 Les superfícies adjacents al cordó de soldadura queden lliures de defectes per 
picadures o altres causes. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Mitjans d'elevació i transport. Equips i màquines de muntatge. Instruments de mesura i 
verificació. Màquines, estris i fluids per a les proves (bomba hidràulica, compressor, 
manòmetres o altres). Màquines i equips de soldar. Equips de protecció personal i 
mediambiental. 
 
Productes o resultat del treball 
Plantilles i isometries. Suports muntats per a la instal·lació de canonada. Canonades 
muntades i provades. 
 
Informació utilitzada o generada 
Plànols constructius, generals i de detall, croquis, esquemes de muntatge. Isometries. Llistes 
de materials. Instruccions de treball. Normalització de canonades, accessoris i materials. 
Normes específiques de qualitat. Normes de prevenció de riscos laborals i ambientals. 
 

III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
MÒDUL FORMATIU 1 
 
Denominació: TRAÇAT I MECANITZACIÓ DE CANONADES 
 
Codi: MF1142_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC1142_2 Traçar i mecanitzar canonades  
 
Durada: 150 hores 
 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS EN LA FABRICACIÓ DE CANONADES 
 
Codi: UF0494 
 
Durada: 50 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
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C1: analitzar la informació tècnica gràfica utilitzada en la fabricació de canonades, amb la 
finalitat d'obtenir les dades necessàries que permetin efectuar les operacions necessàries 
per fabricar canonades. 

CE1.1 Relacionar els diferents sistemes de representació emprats en plànols de 
canonades amb la informació que cal subministrar en cada cas. 
CE1.2 Interpretar les vistes, seccions i els detalls dels plànols segons sistemes 
ortogonals, americans i europeus, isomètrics o esquemàtics. 
CE1.3 Interpretar els fulls d'autocontrol i reconèixer les mesures que cal controlar. 
CE1.4 Identificar el temps previst per elaborar els diferents trams de canonada. 
CE1.5 En un plànol constructiu de canonades "representatiu", cal: 

- Identificar i caracteritzar els diferents elements que formen el conjunt. 
- Obtenir les formes geomètriques i dimensions d'indistints elements 

constructius. 
- Distingir els diferents tipus de línies utilitzades en la representació de 

canonades. 
- Identificar les diferents escales utilitzades i fer càlculs de cotes amb 

l’escalímetre i altres mitjans. 
- Obtenir les dimensions lineals, geomètriques i les seves toleràncies així com 

les qualitats superficials. 
- Obtenir i caracteritzar les mesures d'autocontrol. 
- Documentar el procés, organitzant i classificant la informació. 

 
Continguts 
 
1. Geometria aplicada al traçat de canonades. 

- Definició de rectes, angles, triangles, quadrilàters i corbes tancades planes. 
- Rectes perpendiculars, obliqües i paral·leles. 
- Triangles: 

 ̠ Valor dels angles (Teorema de Pitàgores). 
- Quadrilàters. 
- La circumferència: 

 ̠ Rectes o segments relacionats. 
 ̠ Divisió de la circumferència. 
 ̠ Longitud del seu desenvolupament. 

- Espirals: aplicació d’aquestes. 
- Oval, ovalat, el·lipse. 
- La paràbola: la seva aplicació en canonades. 

 
2. Sistemes de representació gràfica emprats en la fabricació de canonades. 

- Relació entre les vistes d'un objecte. 
- Vistes possibles i vistes necessàries i suficients. 
- Vistes més utilitzades en plànols de canonada. 
- Croquis de les peces. 
- Classificació dels sistemes de representació de vistes. 
- Sistemes de representació de vistes ortogonals (europeu i americà), isomètrics i 

esquemàtics. 
 
3. Normativa i simbologia emprada en plànols de fabricació de canonades. 

- Tipus de línies emprades en els plànols. 
- Representació de talls, seccions i detalls. 
- L’acotament en el dibuix: 

 ̠ Normes d’acotament. 
 ̠ Acotament en els plànols ortogonal i isomètric. 

- Simbologies emprades en els plànols: 
 ̠ Símbols de soldadura més usuals. 
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4. Interpretació de plànols d'elaboració de canonades. 

- Representació gràfica de perfils i mides de la secció d’aquests. 
- Representació gràfica de brides, diafragmes, derivacions, connexions, juntes 

d'expansió, tubs de dilatació i claus de pas en el sistema ortogonal. 
- Representació gràfica de suports utilitzats en canonada. 
- Representació de trepants, passants i roscats. 
- Diferències, equivalències i representació dels tipus de rosques més emprades: 

mètrica, Whitworth i de gas. 
- Càlcul d'abraçadores i cèrcols. 
- L'escala en els plànols: 

 ̠ Ús de l’escalímetre. 
- Estudi de plànols de conjunt. 
- Significat i utilització del diàmetre nominal: 

 ̠ Diàmetres nominals de canonada DIN. 
 ̠ Equivalència entre el diàmetre nominal en polzades i en mil·límetres. 

- Documentació tècnica en la fabricació de canonades. 
- Especificacions per al control de qualitat: 

 ̠ Toleràncies. 
 ̠ Característiques que cal controlar. 

- Estris de mesura i comprovació: pautes de control. 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: TRAÇAT DE DESENVOLUPAMENTS EN CANONADES 
 
Codi: UF0495 
 
Durada: 40 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP2 i RP3 pel que 
fa al 
traçat de canonades. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: preparar les màquines i els equips de traçat, relacionar el material (tubs, brides, colzes o 
altres) i el procés de traçat de canonada amb els equips, eines i estris necessaris per 
fabricar diferents trams de canonada, i complir les especificacions tècniques exigibles, 
normes de qualitat i de prevenció de riscos laborals i ambientals. 

CE1.1 Identificar i caracteritzar el material en funció de les seves dimensions, gruix i 
qualitat segons les instruccions de treball. 
CE1.2 Identificar i caracteritzar els equips, les eines i els estris necessaris per 
fabricar els diferents trams de canonada. 
CE1.3 Definir les tasques especifiques per a cada màquina o equip. 
CE1.4 Comprovar l'estat de les eines i màquines i fer-ne el mantenint preventiu. 
CE1.5 En la fabricació d'un tram de canonada, en què es lliura la documentació 
tècnica, cal: 

- Preparar els equips, les màquines, els accessoris i serveis auxiliars segons 
les instruccions i procediments, i complir les normes de seguretat exigides. 

 
C2: traçar els desenvolupaments de diverses formes geomètriques i interseccions en tubs 
per definir-ne les formes. 

CE2.1 Identificar i caracteritzar els paràmetres i les característiques que defineixen 
les formes bidimensionals i de desenvolupaments d'interseccions. 
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CE2.2 Aplicar correctament els procediments gràfics que permetin l'obtenció de les 
formes bidimensionals i dels desenvolupaments, tenint en compte les variables del 
procés constructiu. 
CE2.3 Identificar en les taules de perfils normalitzats: dimensions, característiques i 
pes. 
CE2.4 Operar amb els estris de traçat usuals en la representació de formes i 
obtenció d'interseccions. 
CE2.5 Relacionar les deformacions plàstiques que es poden produir durant els 
processos constructius amb la realització de les interseccions. 
CE2.6 En el traçat d’un desenvolupament de formes geomètriques i interseccions de 
tubs, en què es lliura un plànol de fabricació de canonada "tipus", eines de traçat i 
instruments de mesura, cal: 

- Identificar i caracteritzar les especificacions tècniques exigibles. 
- Identificar i interpretar els paràmetres i les característiques de les formes 

bidimensionals i de les interseccions. 
- Interpretar les taules de perfils normalitzats per obtenir les dimensions, 

característiques i el pes dels diferents elements. 
- Detallar les possibles deformacions plàstiques que es puguin produir en els 

processos constructius i la seva influència en les interseccions d'elements. 
- Aplicar els procediments gràfics per obtenir el desenvolupament requerit que 

compleixin els estàndards establerts. 
- Traçar i marcar les canonades, emprant les eines i els instruments de 

marcatge adequats, tenint en compte la preparació de vores, tipus de tall, 
sagnia del tall i criteris de màxim aprofitament (sobrants mínims), i complir 
especificacions tècniques exigides, normes de prevenció de riscos laborals i 
mediambientals. 

- Verificar el traçat i marcatge emprant l'instrument de mesura requerit. 
 
Continguts 
 
1. Estris i eines per al traçat de canonades. 

- Estris de dibuix i de traçat. 
- Construcció de plantilles i estris de traçat. 
- Marques per identificar elements. 

 
2. Traçat de desenvolupaments de formes geomètriques i interseccions de tubs. 

- Traçat d'angles, triangles i quadrilàters. 
- Traçat de figures planes determinades per plànols o croquis. 
- Generatrius en cilindres i cons: 

 ̠ Eix de simetria. 
- Desenvolupament de superfícies cilíndriques: 

 ̠ Cilindre seccionat per un pla oblic. 
- Traçat i desenvolupament de colzes cilíndrics d'una, dos, tres o més seccions. 
- Traçat i desenvolupament d'empelts d'igual i diferent diàmetre: 

 ̠ Casos possibles. 
- Desenvolupament de reduccions concèntriques i excèntriques. 
- Sistemes de traçat: 

 ̠ Per paral·leles. 
 ̠ Radial. 
 ̠ Per triangulació. 

- Tipus i utilització de reduccions en canonada. 
 
3. Materials emprats en canonada industrial. 

- Tipus de materials emprats en la fabricació de tubs: 
 ̠ Característiques, manipulació i comportament. 
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- Tubs normalitzats: 
 ̠ Gammes de diàmetres i gruixos de paret. 
 ̠ Diàmetre nominal. 
 ̠ Formes comercials. 

 
4. Mesuraments en el traçat de canonada industrial. 

- Control dimensional. 
- Toleràncies. 
- Causes de deformacions i procediments de correcció. 
- Seguretat en el maneig i manteniment de les eines de dibuix i traçat. 
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UNITAT FORMATIVA 3 
 
Denominació: TALL I MECANITZACIÓ DE CANONADES 
 
Codi: UF0496 
 
Durada: 60 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP2 i RP3, pel que 
fa a les operacions de tall de canonada i amb l’RP4. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: preparar les màquines i els equips de tall i mecanització, relacionar el material (tubs, 
brides, colzes o altres) i el procés de tall i mecanització amb els equips, les eines i els estris, 
per fabricar diferents trams de canonada, i complir les especificacions tècniques exigibles, 
normes de qualitat i de prevenció de riscos laborals i ambientals. 

CE1.1 Identificar i caracteritzar el material en funció de les seves dimensions, gruix i 
qualitat segons les instruccions de treball. 
CE1.2 Identificar i caracteritzar els equips, les eines i els estris necessaris per 
fabricar els diferents trams de canonada. 
CE1.3 Definir les tasques especifiques per a cada màquina o equip. 
CE1.4 Comprovar l'estat de les eines i màquines i realitzar-ne el mantenint preventiu. 
CE1.5 En la fabricació d'un tram de canonada, en què es lliura la documentació 
tècnica, cal: 

- Preparar els equips, les màquines, els accessoris i serveis auxiliars segons 
les instruccions i procediments, i complir les normes de seguretat exigides. 

 
C2: operar amb els equips de tall i mecanització (manuals i semiautomàtics), per fabricar 
canonada, i complir les especificacions tècniques exigibles, normes de qualitat i de 
prevenció de riscos laborals i ambientals. 

CE2.1 Descriure els components dels diferents equips de tall i mecanització, la funció 
de cadascun d'aquests i la seva interrelació en el conjunt, i expressar-ne les 
prestacions. 
CE2.2 Relacionar, entre si, els diferents equips de tall i els diferents paràmetres del 
procediment  amb els resultats que es pretenen obtenir. 
CE2.3 Relacionar, entre si, els diferents equips de mecanització i els diferents 
paràmetres del procediment amb els resultats que es pretenen obtenir. 
CE2.4 Descriure els procediments de tall i mecanització amb la seva "defectologia" 
típica. 
CE2.5 Operar amb els equips de tall i mecanització segons instruccions. 
CE2.6 En el tall de canonada degudament caracteritzat, en què es disposa dels 
mitjans necessaris, cal: 

- Seleccionar l'equip de tall d'acord amb les característiques del material i 
exigències requerides, i identificar les eines i els estris que intervenen en el 
procés de tall. 

- Comprovar que les eines i els estris emprats compleixen les condicions 
òptimes d'ús. 

- Posar a punt els equips de tall i determinar els paràmetres d'ús. 
- Executar les operacions de tall amb la qualitat requerida i netejar 

adequadament el tall realitzat. 
- Verificar que les peces obtingudes tenen la qualitat de tall requerida i es 

troben dins de les mides especificades. 
- Identificar o, si s’escau, relacionar possibles defectes amb les causes que els 

provoquen. 
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- Aplicar normes d'ús, seguretat i higiene durant les operacions de tall.  
CE2.7 En la mecanització de canonada (roscar, esbocar, aixamfranar, etc.), 
degudament caracteritzada per un plànol i documentació tècnica, en què es disposa 
dels mitjans necessaris, cal: 

- Escollir l'equip de mecanització d'acord amb les característiques del material i 
exigències requerides, i identificar les eines i els estris que intervenen en els 
processos de mecanització. 

- Comprovar que les eines i els estris emprats compleixen les condicions 
òptimes d'ús. 

- Enumerar característiques tècniques que han de complir les eines anteriors. 
- Posar a punt els equips de mecanització i determinar els paràmetres d'ús. 
- Executar les operacions de mecanització amb la qualitat requerida i netejar 

adequadament el tall realitzat. 
- Verificar que les peces obtingudes tenen la qualitat de mecanització requerida 

i que es troben dins de les mides especificades. 
- Identificar o, si s’escau, relacionar possibles defectes amb causes que els 

provoquen. 
- Aplicar normes d'ús i seguretat durant les operacions de mecanització. 

 
Continguts 
 
1. Tall de canonades. 

- Seguretat en el tall de canonades: 
o Protecció i riscos. 

- Oxitall. Equip d'oxitall: 
o Característiques, descripció dels components i instal·lació. 
o Maneig i ajust de paràmetres. 

- Arc plasma. Equip d'arc plasma: 
o Característiques, descripció dels components i instal·lació. 
o Maneig i ajust de paràmetres. 

- Tall mecànic: 
o Serra de trepar. 
o Cisalla. 
o Tipus, característiques, funcionament i utilització. 

- Velocitats de tall en relació amb el material i el gruix de les peces. 
- Tècniques de tall amb els equips d'oxitall i arc plasma. 
- Defectologia associada als processos de tall. 
- Variables que cal tenir en compte en els processos d'oxitall i arc plasma. 
- Seguretat en l'oxitall: 

o Protecció i riscos. 
- Seguretat en l'arc plasma: 

o Protecció i riscos. 
 
2. Mecanització de canonades. 

- Operacions de mecanització per a canonada industrial: 
o Bisellatge. 
o Extrusió. 
o Esbocat. 
o Roscatge. 
o Trepatge. 
o Tall mecànic. 
o Escairament, etc. 

- Estris, maquinària i equips emprats en la mecanització de canonada. Funcionament, 
característiques i manteniment preventiu. 

- Maneig i ajust de paràmetres. 
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- Tècniques operatives utilitzades en els processos de mecanització. 
- Defectes i esmena d'errors apareguts durant la mecanització de canonada. 
- Tècniques i elements de protecció. Avaluació de riscos. 
- Gestió mediambiental. Tractament de residus. 
- Aspectes legislatius i normatius. 

 
3. Normes de qualitat en el tall i mecanització de canonada industrial. 

- Especificacions per al control de qualitat: 
o Toleràncies, característiques que cal controlar. 
o Criteris d'acceptació. 

- Estris de mesura i comprovació: 
o Pautes de control. 

- Control dimensional del producte final. 
- Comprovació de l'ajust a les toleràncies marcades. 

 
4. Prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

- Normes de seguretat i salut laboral aplicables als diferents processos de tall i 
mecanització de canonades: 

o Tipus de riscos inherents al treball. 
o Mètodes de protecció i prevenció. 
o Estris personals de protecció. 
o Primers auxilis. 

- Normativa mediambiental aplicable. 
 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives 
Durada total en hores de 

les unitats formatives 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles d’impartir-se a 

distància 

Unitat formativa 1 - UF0494 50 50 

Unitat formativa 2 - UF0495 40 30 

Unitat formativa 3 - UF0496 60 30 

 
 
Seqüència: 
 
Per accedir a la unitat formativa 2, s’ha d'haver superat la unitat formativa 1. 
Per accedir a la unitat formativa 3, s’ha d'haver superat la unitat formativa 2. 
 
Criteris d'accés per als alumnes 
 
S'ha de demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a 
continuació que asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb 
aprofitament: 
 

 Comunicació en llengua castellana 

 Competència matemàtica 

 Competència en tecnologia 

 Competència digital 
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MÒDUL FORMATIU 2 
 
Denominació: CONFORMACIÓ I ARMAT DE CANONADES 
 
Codi: MF1143_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC1143_2 Conformar i armar canonades  
 
Durada: 160 hores 
 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS EN LA FABRICACIÓ DE CANONADES 
 
Codi: UF0494 
 
Durada: 50 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: analitzar la informació tècnica gràfica utilitzada en la fabricació de canonades, amb la 
finalitat d'obtenir les dades necessàries que permetin efectuar les operacions necessàries 
per fabricar canonades. 

CE1.1 Relacionar els diferents sistemes de representació emprats en plànols de 
canonades amb la informació que cal subministrar en cada cas. 
CE1.2 Interpretar les vistes, seccions i els detalls dels plànols segons sistemes 
ortogonals, americans i europeus, isomètrics o esquemàtics. 
CE1.3 Interpretar els fulls d'autocontrol i reconèixer les mesures que cal controlar. 
CE1.4 Identificar el temps previst per elaborar els diferents trams de canonada. 
CE1.5 En un plànol constructiu de canonades "representatiu", cal: 

- Identificar i caracteritzar els diferents elements que formen el conjunt. 
- Obtenir les formes geomètriques i dimensions d'indistints elements 

constructius. 
- Distingir els diferents tipus de línies utilitzades en la representació de 

canonades. 
- Identificar les diferents escales utilitzades i realitzar càlculs de cotes amb 

l'escalímetre i altres mitjans. 
- Obtenir les dimensions lineals, geomètriques i les seves toleràncies així com 

les qualitats superficials. 
- Obtenir i caracteritzar les mesures d'autocontrol. 
- Documentar el procés, organitzant i classificant la informació. 

 
Continguts 
 
1. Geometria aplicada al traçat de canonades. 

- Definició de rectes, angles, triangles, quadrilàters i corbes tancades planes. 
- Rectes perpendiculars, obliqües i paral·leles. 
- Triangles: 
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o Valor dels angles (Teorema de Pitàgores). 
- Quadrilàters. 
- La circumferència: 

o Rectes o segments relacionats. 
o Divisió de la circumferència. 
o Longitud del seu desenvolupament. 

- Espirals: aplicació d’aquestes. 
- Oval, ovalada, el·lipse. 
- La paràbola: la seva aplicació en canonades. 

 
2. Sistemes de representació gràfica emprats en la fabricació de canonades. 

- Relació entre les vistes d'un objecte. 
- Vistes possibles i vistes necessàries i suficients. 
- Vistes més utilitzades en plànols de canonada. 
- Croquis de les peces. 
- Classificació dels sistemes de representació de vistes. 
- Sistemes de representació de vistes ortogonals (europeu i americà), isomètrics i 

esquemàtics. 
 
3. Normativa i simbologia emprada en plànols de fabricació de canonades. 

- Tipus de línies emprades en els plànols. 
- Representació de talls, seccions i detalls. 
- L’acotament en el dibuix: 

 ̠ Normes d’acotament. 
 ̠ Acotació en els plànols ortogonal i isomètric. 

- Simbologies emprades en els plànols: 
 ̠ Símbols de soldadura més usuals. 

 
4. Interpretació de plànols d'elaboració de canonades. 

- Representació gràfica de perfils i mesures de la secció d’aquests. 
- Representació gràfica de brides, diafragmes, derivacions, connexions, juntes 

d'expansió, tubs de dilatació i claus de pas en el sistema ortogonal. 
- Representació gràfica de suports utilitzats en canonada. 
- Representació de trepants, passants i roscats. 
- Diferències, equivalències i representació dels tipus de rosques més emprades: 

mètrica, Whitworth i de gas. 
- Càlcul d'abraçadores i cèrcols. 
- L'escala en els plànols: 

o Ús de l'escalímetre. 
- Estudi de plànols de conjunt. 
- Significat i utilització del diàmetre nominal: 

o Diàmetres nominals de canonada DIN. 
o Equivalència entre el diàmetre nominal en polzades i en mil·límetres. 

- Documentació tècnica en la fabricació de canonades. 
- Especificacions per al control de qualitat: 

o Toleràncies. 
o Característiques que cal controlar. 

- Estris de mesura i comprovació: pautes de control. 
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UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: CONFORMACIÓ I CORBAMENT EN LA FABRICACIÓ DE CANONADA 
 
Codi: UF0497 
 
Durada: 40 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP2 pel que fa a la 
conformació de canonada i amb l’RP3. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: preparar màquines i equips de conformació i corbament de canonades, complir les 
especificacions tècniques exigibles, normes de qualitat i de prevenció de riscos laborals i 
ambientals, i relacionar el material (tubs, brides, colzes, entre altres) i els processos de 
conformació i corbament amb els equips, eines i estris emprats en la fabricació de diferents 
trams de canonada. 

CE1.1 Identificar i caracteritzar els materials en funció de les seves dimensions, gruix 
i qualitat segons les instruccions de treball. 
CE1.2 Identificar i caracteritzar els equips, les eines i els estris necessaris per 
fabricar els diferents trams de canonada. 
CE1.3 Definir les tasques específiques per a màquina o equip. 
CE1.4 Manejar i comprovar el funcionament de màquines i realitzar-ne un 
manteniment preventiu. 
CE1.5 En la conformació i corbament d’un tram de canonada, en què es lliura la 
documentació tècnica, cal: 

- Preparar els equips, les màquines, els accessoris i serveis auxiliars i 
materials, segons les instruccions i els procediments, i complir les normes de 
seguretat exigides. 

 
C2: operar amb equips i mitjans de conformació i corbament emprats en la fabricació de 
canonada, i complir les especificacions tècniques i normes de prevenció de riscos laborals i 
ambientals. 

CE2.1 Relacionar els diferents equips de conformació i corbament amb els materials, 
les formes desitjades i l’acabat exigit. 
CE2.2 Descriure els diferents equips i mitjans emprats en la conformació d'elements i 
relacionar-los entre si i amb les prestacions que es pretenen obtenir. 
CE2.3 Descriure les deformacions que es produeixen per l'aplicació de calor a 
diferents elements, relacionar-les amb les causes i fer-ne una demostració pràctica. 
CE2.4 Relacionar entre si i amb els resultats que es pretenen obtenir els diferents 
procediments de conformació i corbament. 
CE2.5 Identificar les mesures de seguretat i higiene requerides pels diferents mitjans 
i equips emprats en la conformació. 
CE2.6 En la conformació i corbament de canonada, degudament caracteritzats pel 
plànol i documentació tècnica, cal: 

- Identificar i caracteritzar l'equip i els mitjans de conformació que s’empraran, 
així com les limitacions que presenta cadascun d'aquests. 

- Diferenciar els diferents elements que formen els mitjans i equips de 
conformació. 

- Posar a punt els equips de conformació i corbament, i determinar els 
paràmetres d'ús. 

- Executar les operacions de conformació de tubs. 
- Verificar que les peces obtingudes tenen la qualitat d'acabat requerida i es 

troben dins de les mides especificades. 
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- Relacionar possibles defectes amb les causes que els provoquen. 
- Demostrar la forma en què es produeixen les deformacions en tubs, aplicant-

hi les tècniques de calor. 
- Aplicar les normes d'ús i seguretat durant les operacions de conformació i 

corbament. 
 
Continguts 
 
1. Comportament dels materials emprats en la fabricació de canonades. 

- Especificacions tècniques dels materials emprats en la fabricació de canonades. 
- Canonades: 

o Característiques específiques segons gruixos. 
o Proves de resistència. 
o Especificacions per manipular-les. 

- Materials auxiliars. 
 
2. Conformació i corbament de canonada. 

- Operacions de conformació i corbament de canonada industrial: 
o Conformació i corbament en fred i en calent. 

- Estris, maquinària i equips emprats en la conformació i corbament de canonada: 
o Característiques i funcionament. 
o Maneig i ajust de paràmetres. 

- Manteniment preventiu de màquines i equips de conformació i corbament. 
- Tècniques operatives utilitzades en els processos de conformació i corbament. 
- Deformacions produïdes per l'aplicació de calor: 

o Causes i procediments de correcció. 
- Seguretat en els processos de conformació i corbament de canonada: 

o Riscos i mesures de protecció que cal tenir en compte. 
- Gestió mediambiental. 
- Tractament de residus. 

 
3. Normes de qualitat en la conformació i corbament de canonada industrial. 

- Especificacions per al control de qualitat: 
o Toleràncies, característiques que cal controlar. 
o Criteris d'acceptació. 

- Estris de mesura i comprovació: 
o Pautes de control. 

- Control dimensional del producte final. 
- Comprovació de l'ajust a les toleràncies marcades. 

 
4. Prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

- Normes de seguretat i salut laboral aplicables als diferents processos de conformació 
i corbament de canonades: 

o Tipus de riscos inherents al treball. 
o Mètodes de protecció i prevenció. 
o Estris personals de protecció. 
o Primers auxilis. 

- Normativa mediambiental aplicable. 
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UNITAT FORMATIVA 3 
 
Denominació: ARMAT DE CANONADES 
 
Codi: UF0498 
 
Durada: 70 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP2 pel que fa a 
l'armat de canonades, amb l’RP4 i l’RP5. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: preparar màquines i equips per armar canonades, complir les especificacions tècniques 
exigibles, normes de qualitat i de prevenció de riscos laborals i ambientals, i relacionar el 
material (tubs, brides, colzes, entre altres) i els processos d'armat amb els equips, les eines i 
els estris emprats en la fabricació de diferents trams de canonada. 

CE1.1 Identificar i caracteritzar els materials en funció de les seves dimensions, gruix 
i qualitat segons les instruccions de treball. 
CE1.2 Identificar i caracteritzar els equips, les eines i els estris necessaris per 
fabricar  diferents trams de canonada. 
CE1.3 Definir les tasques específiques per a màquina o equip. 
CE1.4 Manejar i comprovar el funcionament de màquines i realitzar-ne un 
manteniment preventiu. 
CE1.5 En l'armat d’un tram de canonada, en què es lliura la documentació tècnica, 
cal: 

- Preparar els equips, les màquines, els accessoris i serveis auxiliars i 
materials, segons les instruccions i els procediments, i complir les normes de 
seguretat exigides. 

 
C2: realitzar les operacions d'armat de canonades, brides i empelts, per al muntatge de 
canonada, i complir especificacions tècniques i normes de prevenció de riscos laborals i 
ambientals. 

CE2.1 Descriure les diferents tècniques d'armat de tubs, brides, empelts, entre altres. 
CE2.2 Descriure els components dels diferents equips de soldadura i la funció de 
cadascun d’aquests i la seva interrelació en el conjunt, i expressar-ne les 
prestacions. 
CE2.3 Relacionar les eines i els mitjans auxiliars necessaris per a l'armat i punteig 
amb els resultats que es pretenen obtenir. 
CE2.4 Aplicar les diferents tècniques operatòries de soldadura en canonades, en 
posicions senzilles. 
CE2.5 Descriure les mesures de seguretat requerides pels diferents mitjans i equips 
emprats en l'armat i punteig. 
CE2.6 En l'armat i punteig de canonades, en què es lliura la documentació tècnica i 
es disposa de tot el necessari per executar-los, cal: 

- Identificar i caracteritzar els trams que s’han d’armar i seleccionar les 
màquines, eines i els mitjans auxiliars necessaris per a aquesta operació. 

- Posar a punt les màquines, els equips i mitjans auxiliars, i determinar els 
paràmetres d'ús. 

- Executar les operacions d'armat i punteig segons els procediments establerts 
i tenint en compte els jocs, posicionaments establerts en les isometries o 
plànols establerts. 

- Verificar que les peces obtingudes tenen la qualitat d'acabat requerida i es 
troben dins de les mides establertes. 
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- Aplicar les normes d'ús i seguretat durant les operacions de conformació i 
corbament. 

 
C3: aplicar les operacions necessàries de tractament de canonades en funció dels diferents 
tipus de servei i complir especificacions tècniques i normes de prevenció de riscos laborals i 
mediambientals. 

CE3.1 Descriure les característiques dels diferents productes de neteja, pintada i 
tractament de superfície. 
CE3.2 Descriure la incompatibilitat que hi ha entre els diferents productes per al 
tractament de canonades. 
CE3.3 Descriure els diferents equips, eines i mitjans auxiliars usats en els 
tractaments. 
CE3.4 Descriure les mesures de seguretat requerides pels diferents mitjans i equips 
emprats en els tractaments. 
CE3.5 Descriure les mesures de protecció mediambiental requerides pels diferents 
tractaments. 
CE3.6 En el tractament de canonades, en què es lliura la documentació tècnica i es 
disposa de tot el necessari per a la seva execució, cal: 

- Identificar i caracteritzar el tractament que s'ha de realitzar en funció de la 
documentació tècnica. 

- Fer les operacions de neteja interior de tubs. 
- Aplicar les tècniques de sorrejat en tubs i ajustar els paràmetres de la 

màquina segons el tipus i la qualitat del material que cal netejar. 
- Aplicar les tècniques de pintada a mà i amb pistola, i controlar el gruix de la 

capa de pintura. 
- Adoptar les mesures requerides de seguretat i de prevenció de riscos laborals 

en els processos de tractament de canonades. 
- Adoptar les mesures de protecció mediambiental requerides en l'aplicació de 

productes químics i en el tractament dels residus generats. 
 
Continguts 
 
1. Armat de canonades. 

- Tècniques de cargolament de canonades: 
o Característiques i utilització. 

- Tècniques de soldadura de canonada: 
o Característiques i utilització. 

- Accessoris i mitjans auxiliars: 
o Tipus, característiques, muntatge i instal·lació. 

 
2. Soldadura de canonades. 

- Coneixements bàsics d'electricitat i la seva aplicació a la soldadura. 
- Soldabilitat dels acers al carboni. 
- Normes sobre processos de soldadura. 
- Tipus de junta i posicions de soldadura. 
- Normes sobre preparació, separació i anivellament de vores. 
- Seqüències i mètodes operatius segons tipus de junta i disposició de l’estructura. 
- Tècnica de punteig de canonades. 
- Defectes de la soldadura: 

o Causes i correccions. 
- Dilatacions, contraccions, deformacions i tensions produïdes en la soldadura de 

canonada. 
- Soldadura elèctrica. Equip de soldadura elèctrica: 

o Característiques, descripció dels components i instal·lació. 
o Maneig i ajust de paràmetres. 
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- Soldadura semiautomàtica: 
o Equip de soldadura semiautomàtica, característiques, descripció dels 

components i instal·lació. 
o Maneig i ajust de paràmetres. 

- Soldadura oxigàs: 
o Equip de soldadura oxigàs. 
o Característiques, descripció dels components i instal·lació. 
o Maneig i ajust de paràmetres. 

- Soldadura TIG: 
o Equip de soldadura TIG. 
o Característiques, descripció dels components i instal·lació. 
o Maneig i ajust de paràmetres. 

- Manteniment preventiu dels equips de soldadura. 
- Seguretat en els processos de soldadura: 

o Riscos, mesures i equips de protecció. 
 
3. Tractaments aplicats a canonades. 

- Neteja de tubs: 
o Equips, eines, productes i mitjans que cal utilitzar, tècniques d'operació. 
o Mesures i equip de seguretat que cal utilitzar. 

- Tractaments superficials. 
- Sorrejat de tubs: 

o Característiques, descripció dels components de la instal·lació, variables que 
cal controlar, maneig de l'equip i defectes. 

o Seguretat en el sorrejat, protecció i riscos. 
- Pintada manual i amb pistola de tubs: 

o Característiques dels equips que cal utilitzar, maneig dels equips i variables 
que cal controlar. 

o Seguretat en la pintada. 
o Tècniques i elements de protecció. 
o Avaluació de riscos. 
o Gestió mediambiental. 
o Tractament de residus. 
o Aspectes legislatius i normatius. 

 
4. Normes de qualitat en l'armat de canonada industrial. 

- Especificacions per al control de qualitat: 
o Toleràncies, característiques que cal controlar. 
o Criteris d'acceptació. 

- Estris de mesura i comprovació. 
- Comprovació de l'ajust a les toleràncies marcades. 

 
5. Prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

- Normes de seguretat i salut laboral aplicables als diferents processos d'armat de 
canonades: 

o Tipus de riscos inherents al treball. 
o Mètodes de protecció i prevenció. 
o Estris personals de protecció. 
o Primers auxilis. 
o Normativa mediambiental aplicable. 

- Gestió de residus. 
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Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives 
Durada total en hores de 

les unitats formatives 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles d’impartir-se a 

distància 

Unitat formativa 1 - UF0494 50 50 

Unitat formativa 2 - UF0497 40 20 

Unitat formativa 3 - UF0498 70 30 

 
Seqüència: 
 
Per accedir a la unitat formativa 2, s’ha d'haver superat la unitat formativa 1. 
Per accedir a la unitat formativa 3, s’ha d'haver superat la unitat formativa 2. 
 
Criteris d'accés per als alumnes 
 
S'ha de demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a 
continuació que asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb 
aprofitament: 
 

 Comunicació en llengua castellana 

 Competència matemàtica 

 Competència en tecnologia 

 Competència digital 
 
MÒDUL FORMATIU 3 
 
Denominació: MUNTATGE DE CANONADES 
 
Codi: MF1144_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC1144_2 Muntar instal·lacions de canonada  
 
Durada: 190 hores 
 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL MUNTATGE DE 
CANONADES 
 
Codi: UF0499 
 
Durada: 60 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1 i l’RP2. 
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Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: analitzar la informació tècnica i els plànols de muntatge de canonades, amb la finalitat 
d’obtenir la informació necessària per al procés de muntatge. 

CE1.1 Interpretar la simbologia i les característiques tècniques que tenen relació amb 
el procés de muntatge de canonades. 
CE1.2 Interpretar les vistes, seccions i els detalls dels plànols segons sistemes 
ortogonals, americans i europeus, isomètrics o esquemàtics. 
CE1.3 Inferir la seqüència més idònia de muntatge i desmuntatge d'altres canonades. 
CE1.4 Descriure els mitjans i equips que cal utilitzar deduïts del plànol de muntatge. 
CE1.5 Descriure les normes de seguretat que intervenen durant el procés de 
muntatge. 
CE1.6 A partir d'un plànol de muntatge de canonades, cal: 

- Identificar i definir els elements que constitueixen el conjunt i relacionar-lo 
amb les seves especificacions tècniques. 

- Descriure la posició relativa dels elements. 
- Identificar la funcionabilitat del conjunt. 
- Establir l'ordre de muntatge dels diferents elements que formen el conjunt. 
- Identificar i interpretar les diferents vistes, seccions i detalls dels plànols 

segons els diferents tipus de muntatge. 
- Identificar i interpretar els plànols d'especejament del conjunt per poder 

elaborar els diferents elements. 
- Identificar i avaluar adequadament les exigències de qualitat expressades en 

els plànols. 
- Documentar el procés amb la informació obtinguda.  

CE1.7 Construir plantilles d'un tram de canonada i: 
- Elaborar un croquis, a partir del tram de canonada que cal muntar. 
- Realitzar plantilles de varetes per a corbes no normalitzades. 
- Traçar plantilles per a peces de corbes, empelts i forats en material que es 

pugui enrotllar a l'exterior del tub. 
- Seleccionar el tipus de perfil tenint en compte l'esforç que cal suportar i la 

precisió requerida. 
- Tallar plantilles. 
- Marcar les plantilles i els estris per poder identificar-los posteriorment. 

 
C2: analitzar els processos de muntatge, descriure i detallar les seqüències de muntatge, 
necessitats de materials, els equips, recursos humans, mitjans auxiliars i de prevenció de 
riscos laborals i ambientals. 

CE2.1 Explicar els diferents processos de muntatge en canonades en construcció 
naval o industrial. 
CE2.2 Tenint en compte el muntatge d’una conducció de canonades degudament 
caracteritzat per plànols, especificacions tècniques, qualitat d'acabat i seguretat 
aplicable, cal: 

- Definir les fases i els paràmetres específics de cadascuna de les operacions, i 
avaluar el procés de muntatge. 

- Enunciar i descriure la necessitat de recursos humans i materials necessaris. 
- Precisar la necessitat de mitjans i equips que permeten la realització del 

muntatge. 
- Identificar la normativa aplicable referent a controls de qualitat i de seguretat 

en el muntatge. 
- Definir un esquema de distribució en planta de la disposició i comandament 

de mitjans auxiliars, zones d’aplec i, en general, totes les necessitats que 
s’hagin de complir per condicionar la zona de muntatge. 
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- Explicar els accessos i la bastimentada que es preveuen necessaris en el 
muntatge que es durà a terme. 

- Documentar el procés. 
 
C3: realitzar preparatius per al muntatge i acoblament de canonades, tenint en compte 
normes de qualitat i de prevenció de riscos laborals i ambientals. 

CE3.1 Identificar i caracteritzar els materials, serveis, accessoris, les vàlvules i els 
petits equips necessaris per al muntatge. 
CE3.2 Preparar les eines i màquines, comprovar-ne el bon funcionament i realitzar 
un manteniment preventiu. 
CE3.3 Identificar i caracteritzar els equips de protecció individual necessaris per al 
muntatge. 
CE3.4 Descriure les diferents plantilles que cal fer per al muntatge i acoblament 
correctes de canonades i accessoris. 
CE3.5 Descriure els reforços, gruixos i materials que cal usar en la preparació de 
plantilles. 
CE3.6 En el muntatge d'una canonada, en què es lliura la documentació tècnica i es 
disposa de tot el necessari per executar-lo, cal: 

- Identificar i caracteritzar el material necessari. 
- Definir les plantilles necessàries per al muntatge. 
- Realitzar les plantilles amb els reforços i gruixos necessaris. 
- Preparar les màquines, els equips i materials. 
- Aplicar les normes de prevenció de riscos laborals i ambientals. 

 
Continguts 
 
1. Plànols d'especejament per al muntatge de canonades. 

- Funcionalitat del conjunt. 
- Simbologia i característiques tècniques. 
- Plànols d'especejament: 

o Posició relativa dels elements inclosos en els plànols. 
- Vistes, seccions i detalls segons el tipus de muntatge. 
- Plànols de conjunt: 

o Ordre de muntatge. 
o Seqüència més idònia. 

- Elaboració de croquis per trams de canonada. 
 
2. Desenvolupaments de plantilles i interseccions de canonades. 

- Marques per identificar elements. 
- Tècniques d'elaboració de plantilles: 

o Plantilles per a corbes no normalitzades. 
o Traçat de plantilles. 
o Reforços, gruixos i materials en la construcció de plantilles. 
o Tallar plantilles. 

- Desenvolupament de superfícies cilíndriques. 
- Traçat de colzes cilíndrics. 
- Traçat i desenvolupament d'empelts d'igual i diferent diàmetre. 
- Desenvolupament de reduccions concèntriques i excèntriques. 

 
3. Processos de muntatge de canonada. 

- Fases del procés de muntatge de canonada: 
o Seqüències de muntatge. 

- Materials emprats en la fabricació de canonades: 
o Tipus i característiques. 
o Resistència. 
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o Manipulació. 
o Precaucions que cal tenir en compte. 

- Tubs normalitzats: 
- Gammes de diàmetres i gruixos de paret. 
- Colzes, Ts i reduccions normalitzats. 
- Tipus de brides. 

o Utilització d’aquestes. 
- Equips, màquines i eines utilitzats en el muntatge de canonada. 
- Manteniment preventiu dels equips. 
- Accessoris, vàlvules o petits equips necessaris per al muntatge. 

o Tipus, característiques i aplicació. 
- Necessitats de bastimentada. 
- Tècniques i elements de protecció. Avaluació de riscos. 
- Gestió mediambiental. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: MUNTATGE DE SUPORTS I ACOBLAMENT DE CANONADES 
 
Codi: UF0500 
 
Durada: 50 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP3 i l’RP4 pel que 
fa al muntatge de suports i acoblament de canonades. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: realitzar les operacions de muntatge de suports, d'alineació, posicionament i acoblament 
de conducció de canonades, segons plànols de muntatge, per evitar tensions i vibracions de 
la canonada i equips, a fi d’aconseguir la qualitat requerida i complir les normes de 
prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE1.1 Descriure els mitjans i equips de mesura i anivellament emprats en muntatge 
de conducció de canonades. 
CE1.2 Descriure els tipus de suports i subjecció de canonades. 
CE1.3 Descriure els diferents mitjans auxiliars de muntatge i reparació, i relacionar-
los amb les mesures de seguretat aplicables al seu ús. 
CE1.4 Descriure les incompatibilitats de contacte entre diferents materials. 
CE1.5 Descriure les conseqüències i solucions que produeixen les dilatacions dels 
diferents materials. 
CE1.6 En el muntatge d’una conducció de canonades perfectament definit en 
plànols, especificacions tècniques, qualitat d'acabat i seguretat aplicable, i disposant 
de tot el necessari per executar-lo, cal: 

- Identificar i caracteritzar els elements referencials de posició i forma del 
conjunt. 

- Replantejar elements i subconjunts d'acord amb el plànol de muntatge. 
- Escollir els elements de mesura i eines auxiliars de muntatge que es faran 

servir segons necessitats. 
- Aplomar i anivellar els elements i les estructures, i deixar-los presentats 

segons especificacions. 
- Enrigidir el conjunt de forma apropiada i mantenir toleràncies. 
- Verificar les mesures durant el muntatge amb les indicades en el plànol. 
- Escollir i instal·lar els mitjans auxiliars que siguin necessaris per permetre la 

realització del muntatge.  
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- Emprar senyals estàndards de comandament utilitzats en el maneig d'equips i 
mitjans auxiliars. 

- Operar, segons instruccions d'ús i de forma segura, amb les màquines, eines i 
mitjans auxiliars disponibles en el taller i emprats en el muntatge de 
canonades. 

- Aconseguir les cotes i toleràncies especificades. 
- Aplicar les normes d'ús d'equips i mitjans, així com les de seguretat durant el 

procés de muntatge. 
Continguts 
 
1. Muntatge de suports de canonades. 

- Tècniques d'armat de trams de canonada per soldadura i cargolament. 
- Tècniques de muntatge d'accessoris. 
- Alineació i anivellament de trams de canonades. 

o Estris i eines. 
- Equips i eines emprats en el muntatge de canonades. 
- Tipus de suports i subjecció de canonades. 
- Muntatge de bastides. 
- Elevació de trams de canonada. 

 
2. Fixació de canonades. 

- Fixació de trams o tubs per elevar-les. 
- Elements de fixació i elevació de tubs. 
- Construcció i fixació de suports per a canonades. 
- Muntatge de trams de canonada en alçada degudament alineats i anivellats. 
- Fixació de canonades mitjançant punts de soldadura. 
- Fixació de canonades mitjançant cargols, amb la col·locació prèvia de juntes, 

vàlvules i altres accessoris. 
- Elements de fixació i unió de canonades. 
- Tècniques i elements de protecció. Avaluació de riscos. 
- Aspectes legislatius i normatius. 

 
3. Dilatació tèrmica en instal·lacions de canonada industrial. 

- Causes i efectes. 
- Sistemes de correcció. 

 
4. Normes de qualitat en el muntatge de suports i acoblament de canonada industrial. 

- Especificacions per al control de qualitat: 
o Toleràncies, control dimensional, característiques que cal controlar. 
o Criteris d'acceptació. 

- Estris de mesura i comprovació: 
o Pautes de control. 

- Control dimensional del producte final. 
- Comprovació de l'ajust a les toleràncies marcades. 

 
5. Prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

- Normes de seguretat i salut laboral aplicables als diferents processos de muntatge i 
acoblament de canonades: 

o Tipus de riscos inherents al treball. 
o Mètodes de protecció i prevenció. 
o Estris personals de protecció. 
o Primers auxilis. 

- Normativa mediambiental aplicable. 
 
UNITAT FORMATIVA 3 
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Denominació: SOLDADURA EN EL MUNTATGE DE CANONADES 
 
Codi: UF0501 
 
Durada: 80 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP4 pel que fa a 
soldadura en el muntatge de canonades, amb l’RP5 i RP6. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: unir trams de canonada de diferents materials mitjançant soldadures bàsiques, amb la 
qualitat requerida, i complir les normes de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE1.1 Identificar i caracteritzar les vores que cal unir i la preparació de vores 
requerida. 
CE1.2 Definir els diferents procediments de soldadura, tenint en compte el tipus de 
material que cal soldar. 
CE1.3 Definir els defectes que es poden produir en els diferents processos de 
soldadura. 
CE1.4 En una soldadura de tubs de diferents materials, degudament caracteritzada, 
en què es donen les especificacions tècniques i es disposa del necessari per 
executar-la, cal: 

- Identificar i caracteritzar els diferents processos que cal emprar i avaluar quin 
és el millor per a l'ocasió. 

- Fixar correctament els paràmetres de la màquina. 
- Realitzar les operacions de soldadura en posicions senzilles. 
- Comprovar que les zones adjacents a la soldadura no tenen cap defecte 

(picadures, projeccions o altres). 
- Identificar els possibles defectes que s'hagin produït. 
- Aplicar normes d'ús i seguretat requerides. 
- Verificar el resultat obtingut. 

CE1.5 En una soldadura degudament caracteritzada, el material base de la qual és 
un plàstic, cal: 

- Identificar els diferents processos que cal emprar i avaluar quin és el millor 
per a l'ocasió.  

- Fixar correctament els paràmetres en la màquina. 
- Realitzar les operacions de soldadura en posicions senzilles. 
- Identificar els possibles defectes que s'hagin produït. 
- Aplicar normes d'ús i seguretat requerides. 
- Verificar el resultat obtingut. 

 
C2: realitzar proves de resistència estructural i estanquitat en canonades, amb la finalitat de 
comprovar el nivell de fiabilitat i qualitat del producte, i observar les normes de prevenció de 
riscos laborals i mediambientals. 

CE2.1 Identificar i caracteritzar els diferents mitjans per realitzar proves de 
resistència i estanquitat. 
CE2.2 Interpretar els reglaments en vigor per fer aquestes proves. 
CE2.3 Davant una prova d'estanquitat, degudament caracteritzada, en què es lliura la 
documentació tècnica, cal: 

- Preparar els utillatges de subjecció per fer la prova. 
- Realitzar la prova segons el procediment establert. 
- Controlar els paràmetres de la prova (temps, pressió, entre altres). 
- Comprovar l'absència de pèrdues en les unions. 
- Documentar el procés. 
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CE2.4 Davant una prova de resistència d'estructures, degudament caracteritzada, en 
què es lliura la documentació tècnica, cal: 

- Preparar els utillatges de subjecció per fer la prova. 
- Realitzar la prova segons el procediment establert. 
- Comprovar els paràmetres de la prova (temps, pressió o altres). 
- Comprovar l'absència de fissures en les unions. 
- Documentar el procés. 

 
 
 
Continguts 
 
1. Tecnologia de la soldadura 

- Soldabilitat dels acers al carboni, acers inoxidables austenítics, coures, llautons i 
plàstics. 

- Normes sobre processos de soldadura. 
- Tipus de junta i posicions de soldadura. 
- Normes sobre preparació, separació i anivellament de vores. 
- Seqüències i mètodes operatius segons tipus de junta i disposició de l'estructura.  
- Tècnica de punteig de canonades. 
- Defectes de la soldadura: 

o Causes i correccions. 
- Dilatacions, contraccions, deformacions i tensions produïdes en la soldadura de 

canonada. 
- Seguretat en els processos de soldadura: riscos, mesures i equips de protecció. 

 
2. Soldadura en el muntatge de canonada industrial. 

- Soldadura per elèctrode. 
- Equip de soldadura elèctrica: 

o Característiques, descripció dels components i instal·lació. 
o Maneig i ajust de paràmetres. 

- Soldadura semiautomàtica (MIG-MAG): 
o Equip de soldadura semiautomàtica. 
o Característiques, descripció dels components i instal·lació. 
o Maneig i ajust de paràmetres. 

- Soldadura per capil·laritat: 
o Característiques, descripció dels components i instal·lació. 
o Maneig i ajust de paràmetres. 

- Soldadura per resistència per espàrrecs: 
o Característiques, aplicació, descripció dels components i instal·lació. 
o Maneig i ajust de paràmetres. 

- Soldadura de plàstics: 
o Característiques i equips. 
o Ús dels equips. 

- Unió amb adhesius. 
- Manteniment preventiu dels equips de soldadura. 

 
3. Proves estructurals i d'estanquitat en instal·lacions de canonada industrial. 

- Proves d'estanquitat. 
o Tipus, característiques i aplicacions. 
o Màquines, equips i eines. 
o Control de paràmetres. 

- Proves estructurals. 
o Tipus, característiques i aplicacions. 
o Màquines, equips i eines. 
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o Control de paràmetres. 
- Procediments d'actuació per realitzar les proves de resistència i estanquitat. 
- Mesures de seguretat que cal aplicar durant el desenvolupament de les proves. 
- Normativa aplicable. 
- Control de qualitat. 
- Estris de mesura i comprovació. 
- Butlletí d'informe sobre el resultat de les proves. 
- Tècniques i elements de protecció. Avaluació de riscos. 
- Gestió mediambiental. Tractament de residus. 

 
4. Prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

- Normes de seguretat i salut laboral aplicables als diferents processos de soldadura 
de canonades: 

o Tipus de riscos inherents al treball. 
o Mètodes de protecció i prevenció. 
o Estris personals de protecció. 
o Primers auxilis. 

- Normativa mediambiental aplicable. 
 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives 
Durada total en hores de 

les unitats formatives 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles d’impartir-se a 

distància 

Unitat formativa 1 - UF0499 60 50 

Unitat formativa 2 - UF0500 50 10 

Unitat formativa 3 - UF0501 80 30 

 
 
Per accedir a la unitat formativa 2, s'ha d'haver superat la unitat formativa 1. 
Per accedir a la unitat formativa 3, s'ha d'haver superat la unitat formativa 2. 
 
Criteris d'accés per als alumnes 
 
S'ha de demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a 
continuació que asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb 
aprofitament: 
 

 Comunicació en llengua castellana 

 Competència matemàtica 

 Competència en tecnologia 

 Competència digital 
 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE FABRICACIÓ I 
MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS DE CANONADA INDUSTRIAL 
 
Codi: MP0107 
 
Durada: 80 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
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C1: analitzar plànols de canonades, amb la finalitat d'obtenir les dades necessàries que 
permetin efectuar les operacions de traçat, tall, conformació, corbament i armat. 

CE1.1 Identificar i caracteritzar els diferents elements que formen el conjunt. 
CE1.2 Obtenir les formes geomètriques i dimensions d'indistints elements 
constructius. 
CE1.3 Distingir els diferents tipus de línies utilitzades en la representació de 
canonades. 
CE1.4 Identificar les diferents escales utilitzades i fer càlculs de cotes amb 
l'escalímetre i altres mitjans. 
CE1.5 Obtenir les dimensions lineals, geomètriques i les seves toleràncies, així com 
les qualitats superficials. 
CE1.6 Obtenir i caracteritzar les mesures d'autocontrol.  
CE1.7 Documentar la informació obtinguda. 

 
C2: traçar desenvolupaments de diverses formes geomètriques i interseccions en tubs per 
definir-ne les formes. 

CE2.1 Identificar i caracteritzar les especificacions tècniques exigibles. 
CE2.2 Identificar i interpretar els paràmetres i les característiques de les formes 
bidimensionals i de les interseccions. 
CE2.3 Interpretar les taules de perfils normalitzats per obtenir les dimensions, 
característiques i el pes dels diferents elements. 
CE2.4 Aplicar els procediments gràfics per obtenir el desenvolupament requerit i 
complir els estàndards establerts. 
CE2.5 Participar en el traçat i marcatge de les canonades, emprar les eines i els 
instruments de marcatge adequats, i tenir en compte la preparació de vores, tipus de 
tall, sagnia del tall i criteris de màxim aprofitament. 
CE2.6 Verificar el traçat i marcatge emprant l'instrument de mesura requerit. 

 
C3: realitzar operacions de tall per fabricar canonades i complir les especificacions tècniques 
exigibles. 

CE3.1 Seleccionar l'equip de tall d'acord amb les característiques del material i 
exigències requerides, i identificar les eines i els estris que intervenen en el procés 
de tall. 
CE3.2 Comprovar que les eines i els estris emprats compleixen les condicions 
òptimes d'ús. 
CE3.3 Participar en la realització de les operacions de tall amb la qualitat requerida i 
netejar adequadament el tall realitzat. 
CE3.4 Verificar que les peces obtingudes tenen la qualitat de tall requerida i es 
troben dins de les mides especificades. 
CE3.5 Identificar o, si s’escau, relacionar possibles defectes amb les causes que els 
provoquen. 

 
C4: mecanitzar canonades (roscar, esbocar, aixamfranar, etc.) i complir les especificacions 
tècniques exigibles i normes de qualitat. 

CE4.1 Escollir l'equip de mecanització d'acord amb les característiques del material i 
exigències requerides, i identificar les eines i els estris que intervenen en els 
processos de mecanització. 
CE4.2 Participar en les operacions de mecanització amb la qualitat requerida i 
netejar adequadament el tall realitzat. 
CE4.3 Verificar que les peces obtingudes tenen la qualitat de mecanització requerida 
i es troben dins de les mides especificades. 
CE4.4 Identificar o, si s’escau, relacionar possibles defectes amb causes que els 
provoquen. 
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C5: realitzar operacions de conformació i corbament en la fabricació de canonades i complir 
les especificacions tècniques i normes de qualitat. 

CE5.1 Identificar i caracteritzar l'equip i els mitjans de conformació i corbament que 
es faran servir, així com les limitacions que presenta cadascun d'aquests. 
CE5.2. Diferenciar els diferents elements que formen els mitjans i equips de 
conformació i corbament. 
CE5.3. Participar en la posada a punt dels equips de conformació i corbament, i 
determinar els paràmetres d'ús. 
CE5.4. Intervenir en les operacions de conformació i corbament de tubs. 
CE5.5. Verificar que les peces obtingudes tenen la qualitat d'acabat requerida i es 
troben dins de les mides especificades. 

 
C6: muntar suports, d'alineació, posicionament i acoblament d'una conducció de canonades 
a partir dels plànols de muntatge i especificacions tècniques. 

CE6.1 Identificar i caracteritzar els elements referencials de posició i forma del 
conjunt. 
CE6.2 Replantejar elements i subconjunts d'acord amb el plànol de muntatge. 
CE6.3 Seleccionar els elements de mesura i les eines auxiliars de muntatge que es 
faran servir. 
CE6.4 Col·laborar en l'aplomada i anivellament dels elements i estructures per 
deixar-los presentats segons les especificacions. 
CE6.5 Participar en l'operació d’enrigidiment del conjunt i mantenir les toleràncies. 
CE6.6 Verificar que les mides durant el muntatge es corresponen amb les indicades 
en els plànols. 

 
C7: unir trams de canonada de diferents materials (inclosos plàstics) mitjançant soldadures 
bàsiques a partir de les especificacions tècniques. 

CE7.1 Identificar els diferents processos de soldadura que cal emprar i avaluar quin 
és millor en cada ocasió. 
CE7.2 Participar en la selecció dels paràmetres de la màquina. 
CE7.3 Intervenir en les operacions de soldadura en posicions senzilles. 
CE7.4 Comprovar que les zones adjacents a la soldadura no tenen cap defecte 
(picadures, projeccions o altres). 
CE7.5 Identificar els possibles defectes que s'hagin produït. 

 
C8: realitzar proves de resistència estructural i estanquitat en canonades, a partir de la 
documentació tècnica, amb la finalitat de comprovar el nivell de fiabilitat i qualitat del 
producte. 

CE8.1 Preparar els utillatges de subjecció per fer les proves.  
CE8.2 Participar en les proves segons el procediment establert. 
CE8.3 Controlar els paràmetres de la prova (temps, pressió, entre altres).  
CE8.4 Comprovar l'absència de pèrdues i fissures en les unions. 

 
C9: participar en els processos de treball de l'empresa i seguir les normes i instruccions 
establertes en el centre de treball. 

CE9.1 Comportar-se responsablement tant en les relacions humanes com en els 
treballs que cal fer. 
CE9.2 Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE9.3 Començar amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i tractar 
que s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE9.4 Integrar-se en els processos de producció del centre de treball.  
CE9.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts. 
CE9.6 Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut laboral i 
protecció del medi ambient. 
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Continguts 
 
1. Interpretació de plànols en fabricació i muntatge de canonades. 

- Interpretació de la simbologia i especificacions del plànol necessàries per a la 
fabricació i muntatge. 

- Identificació dels materials, qualitat i toleràncies exigides. 
- Identificació dels elements que constitueixen el conjunt que cal muntar, la posició 

relativa i l’ordre de muntatge. 
 
2. Realització de tall de canonades. 

- Traçat i marcatge de canonades, amb els estris adequats per al tall. 
- Selecció de l'equip de tall més adequat en funció del material que s’ha de tallar i les 

exigències requerides. 
- Posada a punt dels equips de tall. Ajust de paràmetres d'ús. 
- Comprovació de la qualitat del tall, amb els instruments de verificació adequats. 

 
3. Realització de la conformació i corbament de canonades. 

- Selecció dels equips i mitjans de conformació i corbament més adequats en funció 
del material i les característiques exigides. 

- Posada a punt dels equips de conformació i corbament. Ajust de paràmetres d'ús. 
- Aplicació de tècniques de calor en tubs. 
- Comprovació de la qualitat d'acabat requerida i mesures especificades, amb els 

instruments de verificació adequats. 
 
4. Realització del muntatge de suports i accessoris. 

- Identificació dels elements referencials de posició i forma del conjunt. 
- Selecció dels suports, equips de mesura i anivellament, i eines auxiliars de muntatge 

que cal emprar. 
- Instal·lació dels mitjans auxiliars necessaris. 
- Aplomada i anivellament dels elements i estructures. 
- Enrigidiment del conjunt tenint en compte les toleràncies. 
- Comprovació de les mesures especificades, utilitzant els instruments adequats. 

 
5. Unió de trams de canonades mitjançant soldadura. 

- Identificació i selecció del procés de soldadura que cal utilitzar. 
- Selecció i posada a punt dels equips de soldadura que cal utilitzar. Ajust de 

paràmetres d'ús. 
- Identificació de defectes que es van poder produir durant la soldadura. 

 
6. Realització de proves de resistència estructural i estanquitat. 

- Selecció i preparació dels utillatges de subjecció necessaris per fer les proves. 
- Selecció dels equips i eines necessaris per fer les proves. 
- Ajust i control de paràmetres de les proves. 
- Comprovació de l'absència de pèrdues i fissures en les unions. 

 
7. Integració i comunicació en el centre de treball. 

- Comportament responsable en el centre de treball. 
- Respecte dels procediments i normes del centre de treball. 
- Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
- Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
- Utilització dels canals de comunicació establerts en el centre de treball. 
- Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
- Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del 

medi ambient. 
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IV. PRESCRIPCIONS DEL PERSONAL FORMADOR 

 

Mòdul formatiu Titulació requerida 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la unitat 

de competència 

Si es té 
titulació 

Si no es té 
titulació 

MF1142_2: Traçat i 
mecanització de 
canonada 

- Enginyeria superior industrial 
- Enginyeria tècnica industrial 
- Tècnic/a superior en 

construccions metàl·liques 
- Certificat de professionalitat 

nivell 3 àrea de la família 
professional de Fabricació 
mecànica en l'àrea 
professional de construccions 
metàl·liques 

2 anys 4 anys 

MF1143_2: 
Conformació i armat 
de canonades 

- Enginyeria superior industrial 
- Enginyeria tècnica industrial 
- Tècnic/a superior en 

construccions metàl·liques 
- Certificat de professionalitat 

nivell 3 àrea de la família 
professional de Fabricació 
mecànica en l'àrea 
professional de construccions 
metàl·liques 

2 anys 4 anys 

MF1144_2: Muntatge 
de canonades 

- Enginyeria superior industrial 
- Enginyeria tècnica industrial 
- Tècnic/a superior en 

construccions metàl·liques 
- Certificat de professionalitat 

nivell 3 àrea de la família 
professional de Fabricació 
mecànica en l'àrea 
professional de construccions 
metàl·liques 

2 anys 4 anys 

 
 

V. REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS I INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 
 

Espai formatiu 
Superfície m2 
15 alumnes 

Superfície m2 
25 alumnes 

Aula polivalent 30 50 

Taller de construccions metàl·liques 240 240 

Magatzem per a construccions metàl·liques 40 40 

 

Espai formatiu M1 M2 M3 

Aula polivalent X X X 

Taller de construccions metàl·liques X X X 

Magatzem per a construccions metàl·liques X X X 
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Espai formatiu Equipament 

Aula polivalent 

- Pissarra per escriure amb retolador 
- Equips audiovisuals 
- Rotafolis 
- Material d'aula 
- Taula i cadira per a formador/a 
- Taules i cadires per a alumnes 

Taller de construccions metàl·liques 

- Estris de traçat 
- Equips de tall tèrmic: oxitall, plasma 
- Equips de tall mecànic 
- Equips per a mecanització de canonada 
- Equips de conformació i corbament de 

canonada 
- Equips d'unió i soldadura 
- Equips de protecció individual 
- Instruments de mesura i verificació 

Magatzem per a construccions metàl·liques 

- Prestatgeries. 
- Maquinària de transport apropiada per 

desplaçar elements de construccions 
metàl·liques 

 
No s’ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s’hagin de diferenciar 
necessàriament mitjançant tancaments. 
 
Les instal·lacions i els equipaments hauran de complir la normativa industrial i 
higienicosanitària corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat universal i seguretat 
dels participants. 
 
El nombre d'unitats que s'han de disposar dels estris, màquines i eines que s'especifiquen 
en l'equipament dels espais formatius, serà el suficient per a un mínim de 15 alumnes i 
s’haurà d’incrementar, si s’escau, per atendre un nombre superior d’alumnes. 
 
En el cas que la formació s’adreci a persones amb discapacitat, es duran a terme les 
adaptacions i els ajustaments raonables per assegurar-ne la participació en condicions 
d'igualtat. 
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