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ANNEX I 
 

I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  

Denominació: Soldadura amb elèctrode revestit i TIG 

Codi: FMEC0110 
 

Família professional: Fabricació mecànica  

Àrea professional: Construccions metàl·liques  

Nivell de qualificació professional: 2 

Qualificació professional de referència: 
 

FME035_2 Soldadura (RD 295/2004, de 20 de febrer) 
 

Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de 
professionalitat: 

 
UC0099_2 Soldar per arc elèctric amb elèctrode revestit. 
UC0100_2 Soldar per arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG). 

 
Competència general: 

 
Soldar per arc elèctric amb elèctrodes revestits, i soldar per arc sota gas protector 
amb elèctrode no consumible (TIG), d'acord amb especificacions de procediments de 
soldadura (WPS), segons uns criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi 
ambient. 

 
Entorn professional: 

 
Àmbit professional: 

 
Desenvolupar l'activitat professional en grans, mitjanes i petites empreses, tant per 
compte d'altri com de manera autònoma, dedicades a la fabricació, el muntatge o la 
reparació de construccions metàl·liques, instal·lacions i productes de fabricació 
mecànica. 

 
Sectors productius: 

 
Aquest certificat se situa en el sector d'indústries de fabricació mecànica i 
instal·lacions en l'àrea de fabricació, muntatge i reparació. 
 
Ocupacions i llocs de treball relacionats: 
 
7312.1145 Soldador/a per TIG. 
7312.1033 Oxitallador/a a mà. 
7312.1015 Tallador/a de metalls per plasma a mà. Soldadors/ores i oxitalladors/ores. 
7312.1024 Operadors/ores de projecció tèrmica. 
7312.1118 Soldadors/ores per arc elèctric en general. 
7312.1136 Soldadors/ores per resistència elèctrica. 
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7312.1082 Soldadors/ores de canonada i recipients d'alta pressió. 
7312.1060 Soldadors/ores d'estructures metàl·liques pesants. 

 
Durada de la formació associada: 810 hores 

 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 

 
MF0099_2: Soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits (400 hores). 
●  UF1640: (Transversal) Interpretació de plànols en soldadura (60 hores). 
●  UF1622: (Transversal) Processos de tall i preparació de vores (70 hores).  
●  UF1623: Soldadura amb elèctrodes revestits de xapes i perfils d'acer al carboni 

amb elèctrodes de rútil (90 hores).  
●  UF1624: Soldadura amb elèctrodes revestits de xapes i perfils d'acer al carboni 

amb elèctrodes bàsics (90 hores). 
●  UF1625: Soldadura amb elèctrodes revestits d'estructures d'acer al carboni, 

inoxidables i altres materials (90 hores). 
MF0100_2: Soldadura per arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (370 

hores). 
●  UF1640: (Transversal) Interpretació de plànols en soldadura (60 hores). 
●  UF1622: (Transversal) Processos de tall i preparació de vores (70 hores). 
●  UF1626: Soldadura TIG d'acer al carboni (90 hores). 
●  UF1627: Soldadura TIG d'acer inoxidable (90 hores). 
●  UF1628: Soldadura TIG d'alumini i aliatges (60 hores). 

 
MP0349: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de soldadura amb elèctrode 
revestit i TIG (40 hores). 

 
II.  PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

El perfil professional del certificat de professionalitat es defineix per la qualificació 
professional i/o per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals que aquest tingui de referència. Inclou les realitzacions professionals 
(RP) i els criteris de realització (CR) de cadascuna de les unitats de competència que 
conformen el certificat de professionalitat.  

Aquesta informació es pot consultar, en català, al Catàleg de Qualificacions 
Professionals de Catalunya publicat al web de l’Institut Català de Qualificacions 
Professionals, a http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do. 

 
III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

MÒDUL FORMATIU 1 
 
Denominació: SOLDADURA PER ARC ELÈCTRIC AMB ELÈCTRODES 
REVESTITS 

 
Codi: MF0099_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0099_2 Soldar per arc elèctric amb elèctrode revestit. 
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Durada: 400 hores 
 

UNITAT FORMATIVA 1 
 

Denominació: INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS EN SOLDADURA 
 

Codi: UF1640 
 

Durada: 60 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3 pel que 
fa a la simbologia de les soldadures. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Analitzar la informació tècnica utilitzada en els plànols de fabricació, reparació i 
muntatge, i determinar el procediment més adequat que permeti fer soldadures i 
projeccions tèrmiques, segons el que s'especifica. 

CE1.1  Interpretar els diferents símbols emprats en soldadura. 
CE1.2  Interpretar els diferents símbols emprats en la projecció tèrmica.  
CE1.3  Identificar les característiques de les operacions de soldadura segons els 
plànols de fabricació de construccions metàl·liques. 
CE1.4  Explicar les característiques que identifiquen les operacions de projecció 
tèrmica en plànols de fabricació. 
CE1.5  A partir d'un plànol de fabricació o muntatge de construcció metàl·lica: 

–  Identificar la simbologia que tingui relació amb el procés de soldadura. 
–  Explicar el procés definit. 
–  Inferir la preparació de vores requerida. 
–  Definir el moment de muntatge dels elements. 
–  Descriure els possibles tractaments complementaris a la soldadura. 
–  Explicar els tractaments locals de relaxació de tensions. 

CE1.6  A partir d'un plànol de fabricació o muntatge de construcció metàl·lica: 
–  Identificar la simbologia que tingui relació amb el procés de projecció. 
–  Explicar el procés definit. 
–  Descriure les zones que cal emmascarar. 

 
Sumari 

 
1.   Simbologia en soldadura. 

– Tipus de soldadures. 
– Posicions de soldadura. 
– Tipus d'unions. 
– Preparació de les vores. 
– Normes que regulen la simbolització en soldadura. 
– Parts d'un símbol de soldadura. 
– Significat i localització dels elements d'un símbol de soldadura. 
– Tipus i simbolització dels processos de soldadura. 
– Símbols bàsics de soldadura. 
– Símbols suplementaris. 
– Símbols d'acabat. 
– Posició dels símbols en els dibuixos. 
– Dimensions de les soldadures i inscripció. 
– Indicacions complementàries. 
– Normativa i simbolització d'elèctrodes revestits. 
– Aplicació pràctica d'interpretació de símbols de soldadura. 
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2.   Normativa emprada en els plànols de soldadura i projecció tèrmica. 

– Classificació i característiques dels sistemes de representació gràfica. 
– Estudi de les vistes d'un objecte en el dibuix. 
– Tipus de línies emprades en els plànols. Denominació i aplicació. 
– Representació de talls, detalls i seccions. 
– L'acotament en el dibuix. Normes d'acotament. 
– Escales més usuals. Ús de l'escalímetre. 
– Toleràncies. 
– Croquis de peces. 
– Simbologia emprada en els plànols. 
– Tipus de formats i caixetins en els plànols. 

 
3.   Representació gràfica en soldadura i projecció tèrmica. 

– Representació d'elements normalitzats. 
– Representació gràfica de perfils. 
– Representació de materials. 
– Representació de tractaments tèrmics i superficials. 
– Llista de materials. 
– Aplicació pràctica d'interpretació de plànols de soldadura. 

 
 

UNITAT FORMATIVA 2 
 

Denominació: PROCESSOS DE TALL I PREPARACIÓ DE VORES 
 

Codi: UF1622 
 

Durada: 70 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2 pel que 
fa a la preparació de vores. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Preparar el material, els equips, les eines, els instruments i les proteccions de 
treball per al tall manual i semiautomàtic de xapes i perfils, i complir les 
especificacions tècniques exigibles, normes de qualitat i normes de prevenció de 
riscos laborals i mediambientals. 

CE1.1  Identificar el material en funció de les dimensions, el gruix i la qualitat 
segons les instruccions de treball. 
CE1.2  Definir les tasques especifiques per a cada màquina o equip. 
CE1.3  En un supòsit pràctic, degudament caracteritzat, de fabricació d'una 
determinada peça: 

–  Seleccionar les màquines i els equips necessaris per exercir aquesta 
tasca. 

–  Mantenir les màquines segons el que indiqui el manual. 
–  Preparar els equips, les màquines, els accessoris i els serveis auxiliars per 

utilitzar–los segons les normes de seguretat exigides. 
 

C2: Operar amb equips (manuals i semiautomàtics) de tall tèrmic per obtenir xapes i 
perfils de formes definides, aplicant el pla de prevenció de riscos laborals i 
mediambientals. 

CE2.1  Relacionar els diferents equips de tall amb els acabats exigits i descriure'n 
les prestacions. 
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CE2.2  Descriure els diferents components que formen els equips de tall tèrmic, 
la funció de cadascun i la seva interrelació conjunta. 
CE2.3  Identificar els mitjans de protecció que s'han d'utilitzar i descriure les 
mesures de seguretat establertes en el pla de prevenció de riscos laborals i 
protecció del medi ambient. 
CE2.4  Relacionar els diferents paràmetres del procediment de tall amb els 
resultats que es pretenen obtenir. 
CE2.5  Operar amb equips de tall utilitzant les proteccions personals i d'entorn 
requerides. 
CE2.6  Descriure els defectes típics del procés de tall. 
CE2.7  En un supòsit pràctic, degudament caracteritzat, de fabricació d'una 
determinada peça definida en un plànol de construccions metàl·liques i equips de 
tall tèrmic: 

–  Seleccionar l'equip de tall i els estris necessaris d'acord amb les 
característiques dels materials i exigències de qualitat d'acabat 
requerides. 

–  Posar a punt l'equip i seleccionar els paràmetres d'ús. 
–  Comprovar que les eines i els estris seleccionats compleixen les 

condicions òptimes d'ús. 
–  Executar el tall amb la qualitat requerida. 
–  Aplicar les normes d'ús, seguretat i higiene durant les operacions de tall, i 

utilitzar les proteccions personals i d'entorn establertes en el pla de 
prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

–  Identificar o, si s'escau, relacionar possibles defectes amb les causes que 
els provoquen. 

–  Netejar la superfície de tall i verificar que les dimensions de les peces 
obtingudes són tolerables. 

–  Recollir el material i l'equip emprat per deixar lliure la zona de treball. 
 

C3: Operar amb els equips de tall mecànic per obtenir xapes i perfils de formes 
definides, aplicant el pla de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE3.1  Relacionar els diferents equips de tall mecànic amb els acabats exigits i 
descriure'n les prestacions. 
CE3.2  Descriure els diferents components que formen els equips de tall 
mecànic, la funció de cadascun i la seva interrelació conjunta. 
CE3.3  Identificar els mitjans de protecció que s'han d'utilitzar i descriure les 
mesures de seguretat que conté el pla de prevenció de riscos laborals i 
mediambientals, exigibles per fer servir els diferents equips de tall mecànic. 
CE3.4  Relacionar els diferents paràmetres del procediment entre sí i amb els 
resultats que es pretenen obtenir. 
CE3.5  Operar amb els diferents equips de tall mecànic emprant els equips i 
mitjans de protecció especificats en el pla prevenció de riscos laborals i 
mediambientals. 
CE3.6  Descriure els defectes típics del procés de tall. 
CE3.7  En un supòsit pràctic, degudament caracteritzat, de fabricació d'una 
determinada peça definida en un plànol de construccions metàl·liques i equips de 
tall mecànic: 

–  Seleccionar l'equip de tall i els estris necessaris d'acord amb les 
característiques dels materials i les exigències d'acabat requerides. 

–  Posar a punt l'equip i seleccionar els paràmetres d'ús. 
–  Comprovar que les eines i els estris seleccionats compleixen les 

condicions òptimes d'ús. 
–  Executar el tall amb la qualitat requerida. 
–  Aplicar les normes d'ús, seguretat i higiene durant les operacions de tall, i 

utilitzar les proteccions personals i d'entorn establertes en el pla de 
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prevenció de riscos laborals i mediambientals. 
–  Identificar o, si s'escau, relacionar possibles defectes amb les causes que 

els provoquen. 
–  Netejar la superfície de tall i verificar que les dimensions de les peces 

obtingudes són tolerables. 
–  Recollir el material i l'equip emprat per deixar lliure la zona de treball. 

 
C4: Operar amb màquines automàtiques amb control numèric de tall per obtenir 
xapes i perfils de formes definides a partir de la informació tècnica corresponent, 
complint el pla de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE4.1  Identificar els diferents components dels equips de tall i relacionar-los 
amb la funció que compleixen. 

CE4.2  Descriure els diferents paràmetres de tall i la seva influència en el procés 
(velocitat, profunditat i avançament, entre d'altres). 

CE4.3  En un supòsit pràctic de tall i partint dels plànols de fabricació: 
–  Analitzar la documentació tècnica i els plànols a fi de determinar el procés 

que cal dur a terme. 
–  Operar amb les màquines de control numèric, emprant els equips i mitjans 

de protecció especificats en el pla de prevenció de riscos laborals i 
mediambientals. 

–  Seleccionar les eines i els estris necessaris, i comprovar que compleixen 
les condicions òptimes d'ús. 

–  Col·locar i fixar la xapa o el perfil emprant els estris de subjecció 
necessaris, de manera que se'n garanteixi la precisió i el grau d'acabat 
requerit. 

–  Introduir el programa de CNC a la màquina i simular les trajectòries en 
buit per verificar-lo. 

–  Situar els punts i les superfícies de referència de la xapa o el perfil. 
–  Ajustar els paràmetres de la màquina en funció del procés. 
–  Identificar les dimensions i característiques de les formes que s'han 

d'obtenir.  
–  Executar les operacions necessàries variant els paràmetres per 

aconseguir la qualitat exigida. 
–  Comprovar que les dimensions obtingudes són tolerables i de qualitat, tal 

com es requereix. 
–  Identificar o, si s'escau, relacionar possibles defectes amb les causes que 

els provoquen. 
 

Sumari 
 

1.   Seguretat en el tall de xapes i perfils metàl·lics. 
–  Factors de risc en el tall. 
–  Normes de seguretat i manipulació en el tall. 
–  Mesures de prevenció: ús d'equips de protecció individual. 

 
2.   Tall de xapes i perfils amb oxitall. 

–  Fonaments i tecnologia de l'oxitall. 
–  Característiques de l'equip i elements auxiliars que componen la instal·lació 

de l'equip d'oxitall manual: 
–  Components de l'equip. Instal·lació. 
–  Gasos emprats en oxitall. Influència del gas sobre el procés de tall. 

–  Tècniques operatives amb oxitall: 
–  Maneig i ajust de paràmetres de l'equip. 
–  Variables que cal tenir en compte en el procés d'oxitall manual. 
–  Reculades de l'oxitall. 
–  Velocitats de tall en relació amb el material i gruix de les peces. 
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–  Defectes de l'oxitall: causes i correccions. 
–  Manteniment bàsic. 
–  Aplicació pràctica del tall de xapes, perfils i tubs amb oxitall. 

 
3.   Tall de xapes i perfils amb arc de plasma. 

–  Fonaments i tecnologia de l'arc de plasma. 
–  Característiques de l'equip i elements auxiliars que componen la instal·lació 

de l'equip d'arc de plasma manual: 
–  Components de l'equip. Instal·lació. 
–  Gasos plasmàgens. Característiques i influència del gas sobre el procés de 

tall.  
–  Tipus i característiques dels elèctrodes i portaelèctrodes per a l'arc de 

plasma.  
–  Tècniques operatives amb arc de plasma: 

–  Maneig i ajust de paràmetres de l'equip. 
–  Variables que cal tenir en compte en el procés d'arc de plasma manual. 
–  Velocitats de tall en relació amb el material i gruix de les peces. 

–  Defectes de l'arc de plasma: causes i correccions. 
–  Manteniment bàsic. 
–  Aplicació pràctica del tall de xapes, perfils i tubs amb arc de plasma. 

 
4.   Tall de xapes i perfils per arc d'aire. 

–  Ús que se'n fa per preparar vores en soldadures i reparar peces defectuoses. 
–  Característiques de l'equip i elements auxiliars: 

–  Components de l'equip. 
–  Tècniques operatives amb arc d'aire: 

–  Maneig i ajust de paràmetres de l'equip. 
–  Variables que cal tenir en compte en el procés d'arc d'aire. 

–  Defectes del tall per arc d'aire: causes i correccions. 
–  Manteniment bàsic. 
–  Aplicació pràctica del tall per arc d'aire. 

 
5.   Tall mecànic de xapes i perfils. 

–  Equips de tall mecànic: 
–  Tipus i característiques.  

–  Manteniment bàsic. 
–  Aplicació pràctica del tall mecànic. 

 
6.   Màquines de tall amb oxitall i plasma automàtiques. 

–  Màquines de tall per lectura òptica. 
–  Màquines tipus pòrtic automatitzades amb CNC. 
–  Elements principals d'una instal·lació automàtica: 

–  Sistema òptic de seguiment de plantilles i plànols (màquina de lectura 
òptica). 

–  Capçal o suport de subjecció del portabufador o portaelèctrode, simple o 
múltiple. 

–  Sistemes de regulació manual, automàtica o integrada. 
–  Sistemes de control d'altura del bufador o portaelèctrode per sonda 

elèctrica o de contacte. 
 

7.   Mesurament, verificació i control en el tall. 
–  Toleràncies: característiques que s'han de controlar.  
–  Estris de mesura i comprovació.  
–  Control dimensional del producte final: comprovació de l'ajust a les toleràncies 

marcades.  
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UNITAT FORMATIVA 3 

 
Denominació: SOLDADURA AMB ELÈCTRODES REVESTITS DE XAPES I 
PERFILS D'ACER AL CARBONI AMB ELÈCTRODES DE RÚTIL 

 
Codi: UF1623 

 
Durada: 90 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, RP2 i 
RP3 pel que fa a la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes de rútil. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Definir el procés de soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits de xapes i 
perfils d'acer al carboni amb elèctrode de rútil, i determinar fases, operacions, equips, 
estris, etc. Tot plegat segons els criteris econòmics i de qualitat, i complint les normes 
de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE1.1  Relacionar el procés de soldadura d'arc elèctric amb elèctrodes revestits 
amb la seva principal aplicació en funció dels materials i segons els criteris 
econòmics i de qualitat, i descriure'n les possibilitats i limitacions. 
CE1.2  Descriure les característiques dels diferents consumibles emprats en la 
soldadura amb elèctrodes revestits, atenent-ne les aplicacions. 
CE1.3  Explicar els paràmetres de soldadura en funció del procés que cal emprar 
i els materials que s'han d'unir. 
CE1.4  Regular les variables de treball, com ara la pressió o la intensitat, segons 
els requeriments. 
CE1.5  Descriure les normes d'ús de prevenció de riscos laborals i 
mediambientals aplicables durant el procediment de soldadura. 
CE1.6  En el cas d'un plànol de construcció metàl·lica, en el qual no s'inclouen 
especificacions referents a la soldadura i amb una exigència de qualitat 
determinada: 

–  Escollir el procés més idoni de soldadura dins de les possibilitats i 
limitacions, segons els criteris econòmics i de qualitat. 

–  Determinar el procediment que permeti obtenir una unió i complir les 
característiques estàndard d'una soldadura (preparació de vores, 
consumibles, intensitat de corrent, mesures de seguretat, recollida de 
residus, etc.), segons els criteris econòmics i de qualitat. 

–  Establir la seqüència de soldadura més adequada segons els 
requeriments de la fabricació. 

–  Identificar equips, estris, eines i materials necessaris. 
–  Definir els controls de qualitat necessaris. 

 
C2: Soldar per arc elèctric manualment, amb elèctrode de rútil, xapes i perfils en totes 
les posicions, de manera que es compleixin les especificacions i normes de prevenció 
de riscos laborals i mediambientals. 

CE2.1  Explicar les transformacions que es produeixen durant el procés de 
soldadura elèctrica manual amb elèctrode de rútil, així com les característiques i 
els defectes principals que pot tenir una soldadura i els paràmetres principals que 
hi intervenen. 
CE2.2  Analitzar els equips de soldadura elèctrica manual i descriure els distints 
components, la funció de cadascun i la seva interrelació conjunta, incloent-hi les 
prestacions amb els materials i acabats exigits. 
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CE2.3  Descriure els procediments de soldadura elèctrica amb elèctrodes de rútil 
i destacar-ne les característiques i l'aplicació principal en acers al carboni. 
CE2.4  Relacionar els diferents paràmetres del procediment amb els resultats que 
es pretenen obtenir (aspecte econòmic, de qualitat i prevenció de riscos laborals). 
CE2.5  En una sèrie de casos pràctics de soldadura de xapes i perfils d'acer, 
definits en un plànol de construcció metàl·lica, soldar amb elèctrodes de rútil en 
totes les posicions (soldadura amb arc elèctric manual). 

–  Interpretar la simbologia de soldadura. 
–  Identificar els diferents components de l'equip de soldadura. 
–  Escollir el procediment més adequat dins les possibilitats i limitacions en 

funció dels materials, consumibles i gruixos, segons els criteris econòmics 
i de qualitat. 

–  Posar a punt l'equip i la instal·lació en funció dels materials i gruixos, 
segons els criteris econòmics i de qualitat requerits, i comprovar que es 
compleixen les normes de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

–  Preparar les vores i posicionar les peces que s'han de soldar. 
–  Soldar en les posicions horitzontal, vertical i de sostre, i fer els cordons de 

soldadura necessaris en funció del gruix i el material emprat per 
aconseguir la qualitat requerida. 

–  Alimentar correctament les màquines manuals tenint en compte les 
propietats dels materials. 

–  Aplicar la temperatura de preescalfament calculada tenint en compte les 
característiques del material o les especificacions tècniques. 

–  Avaluar el resultat obtingut i ajustar paràmetres si fos necessari. 
–  Verificar amb plantilles o mesures les peces obtingudes, i corregir-ne els 

possibles defectes.  
–  Inspeccionar visualment les soldadures obtingudes i identificar-ne 

defectes i causes que els provoquen. 
–  Mantenir l'àrea de treball amb el grau adequat d'ordre i neteja. 
–  Aplicar les normes de seguretat i salut laboral, i utilitzar correctament les 

proteccions de les màquines i els mitjans individuals de protecció. 
 

Sumari 
 

1.   Tecnologia de soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits. 
–  Fonaments de la soldadura per arc elèctric amb elèctrode revestit. 
–  Característiques de les eines manuals. 
–  Conceptes bàsics d'electricitat i la seva aplicació. 
–  Característiques, aplicacions i regulació dels transformadors i rectificadors 

emprats en la soldadura per arc. 
–  Tipus d'unions en la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits. 
–  Preparació de les vores i el punteig de la soldadura per arc elèctric amb 

elèctrodes revestits. 
–  Cordons de la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits. 
–  Contraccions i tensions de la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes 

revestits. 
–  Utillatges emprats en les unions. 
–  Seqüències i mètodes operatius. 
–  Transformacions dels materials. 
–  Característiques de la font d'energia. 

 
2.   Tecnologia de soldadura per arc elèctric amb elèctrodes de rútil. 

–  Característiques i soldabilitat dels acers al carboni amb elèctrode de rútil. 
–  Material d'aportació: 

–  Classificació dels elèctrodes de rútil. 
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–  Normes d'aplicació (AWS i EN). 
–  Aplicació de diferents tipus i mides d'elèctrodes. 
–  Conservació. 
–  Manipulació. 

–  Coneixement dels paràmetres típics de la soldadura per arc amb elèctrodes 
de rútil: 

–  Selecció de tipus i mides d'elèctrodes. 
–  Paràmetres elèctrics (rectificadors, transformadors, inversor). 
–  Inici de l'arc. 

 
3.   Equips de soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits. 

–  Elements que componen la instal·lació de soldadura per arc amb elèctrodes 
revestits. 

–  Instal·lació de l'equip i elements auxiliars per soldar per arc elèctric amb 
elèctrodes revestits. 

–  Control del corrent de soldadura, instruments que cal utilitzar i validació dels 
instruments de mesura. 

–  Fonts d'energia per soldar per arc amb elèctrodes revestits. 
–  Circuits primaris i secundaris, protecció principal. 
–  Control de la corriente de soldeo, instrumentos a utilizar y validación de los 

de medición 
–  Relació entre el voltatge d'arc i el corrent de soldar. 
–  Dispositius per a preses de terra, cables i portaelèctrodes. 
–  Manteniment de primer nivell d'equips de soldadura per arc amb elèctrodes 

revestits. 
 

4.   Procediments operatius de soldadura amb arc elèctric de xapes i perfils 
d'acer al carboni amb elèctrodes de rútil. 
–  Preparació de les juntes que cal unir: amb xamfrà, sense xamfrà. Preparació 

de les vores i el punteig.  
–  Tècniques en el posicionament i la distribució de cordons: cordons continus i 

discontinus. Cordons de penetració, farciment i pentinat.  
–  Paràmetres en la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes de rútil.  
–  Tècniques operatives de soldadura amb elèctrode de rútil.  
–  Tractaments de presoldadura i postsoldadura.  
–  Aplicació pràctica de recàrregues de soldadura amb elèctrodes de rútil, en 

totes les posicions segons les normes (AWS i EN). 
–  Aplicació pràctica de soldadura de xapes amb elèctrodes de rútil en angle 

interior i exterior, en totes les posicions segons les normes (AWS i EN). 
–  Aplicació pràctica de xapes sense xamfrà i amb xamfrà, amb elèctrode de 

rútil a topar, en totes les posicions segons les normes (AWS i EN).  
–  Aplicació pràctica d'unions amb soldadura de perfils en "T", doble "T", "H", "L" 

i "U", amb elèctrodes de rútil, en juntes a topar, amb xamfrà i sense xamfrà, 
angle i cavalcaments. 

 
5.   Defectes de la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes de rútil. 

–  Inspecció visual de les soldadures.  
–  Defectes típics de les soldadures per arc elèctric amb elèctrodes de rútil:  

–  Factors que s'han de tenir en compte. 
–  Causes i correccions. 

 
6.   Normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals en la soldadura 

per arc elèctric amb elèctrodes de rútil. 
–  Normativa de seguretat i higiene en la soldadura per arc elèctric amb 

elèctrodes de rútil.  
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–  Avaluació dels riscos de la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes de rútil.  
–  Equips de protecció individual.  
–  Gestió mediambiental i tractaments de residus.  

 

 
UNITAT FORMATIVA 4 

 
Denominació: SOLDADURA AMB ELÈCTRODES REVESTITS DE XAPES I 
PERFILS D'ACER AL CARBONI AMB ELÈCTRODES BÀSICS 

 
Codi: UF1624 

 
Durada: 90 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, RP2 i 
RP3 pel que fa a la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes bàsics. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Definir el procés de soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits de xapes i 
perfils d'acer al carboni amb elèctrode bàsic, i determinar fases, operacions, equips, 
estris, etc. Tot plegat segons els criteris econòmics i de qualitat, i complint les normes 
de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE1.1  Relacionar el procés de soldadura amb elèctrodes revestits amb la seva 
aplicació principal en funció dels materials i segons els criteris econòmics i de 
qualitat, i descriure'n les possibilitats i limitacions. 
CE1.2  Descriure les característiques dels diferents consumibles emprats en la 
soldadura amb elèctrodes revestits, atenent-ne les aplicacions. 
CE1.3  Explicar els paràmetres de soldadura en funció del procés que cal emprar 
i els materials que s'han d'unir. 
CE1.4  Descriure les normes d'ús de prevenció de riscos laborals i 
mediambientals aplicables durant el procediment de soldadura. 
CE1.5  En el cas d'un plànol de construcció metàl·lica, en el qual no s'inclouen 
especificacions referents a soldadura i amb una exigència de qualitat 
determinada: 

–  Enumerar les possibilitats i limitacions del procés de soldadura. 
–  Determinar el procediment que permeti obtenir una unió i complir les 

característiques estàndard d'una soldadura (preparar vores, consumibles, 
intensitat de corrent, mesures de seguretat, recollida de residus, etc.), 
segons els criteris econòmics i de qualitat. 

–  Establir la seqüència de soldadura més adequada segons els 
requeriments de la fabricació. 

–  Identificar equips, estris, eines i materials necessaris. 
–  Definir els controls de qualitat necessaris. 

 
C2: Soldar per arc elèctric manualment, amb elèctrode bàsic, xapes i perfils en totes 
les posicions, de manera que es compleixin les especificacions i normes de prevenció 
de riscos laborals i mediambientals. 

CE2.1  Explicar les transformacions que es produeixen durant el procés de 
soldadura elèctrica manual amb elèctrode bàsic, així com les característiques i els 
defectes principals que pot tenir una soldadura i els paràmetres principals que hi 
intervenen. 
CE2.2  Analitzar els equips de soldadura elèctrica manual i descriure els distints 
components, la funció de cadascun i la seva interrelació conjunta, incloent-hi les 
prestacions amb els materials i acabats exigits. 
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CE2.3  Descriure els procediments de soldadura elèctrica amb elèctrodes bàsics i 
destacar-ne les característiques i l'aplicació principal en acers al carboni. 
CE2.4  Relacionar els diferents paràmetres del procediment amb els resultats que 
es pretenen obtenir (aspecte econòmic, de qualitat i prevenció de riscos laborals). 
CE2.5  En una sèrie de casos pràctics de soldadura de xapes i perfils d'acer, 
definits en un plànol de construcció metàl·lica, soldar amb elèctrodes bàsics en 
totes les posicions (soldadura amb arc elèctric manual). 

–  Interpretar la simbologia de soldadura. 
–  Identificar els diferents components de l'equip de soldadura. 
–  Escollir el procediment més adequat dins les possibilitats i limitacions en 

funció dels materials, consumibles i gruixos, segons els criteris econòmics 
i de qualitat. 

–  Posar a punt l'equip i la instal·lació en funció dels materials i gruixos, 
segons els criteris econòmics i de qualitat requerits, i comprovar que es 
compleixen les normes de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

–  Preparar les vores i posicionar les peces que s'han de soldar. 
–  Soldar en les posicions horitzontal, vertical i de sostre, i fer els cordons de 

soldadura necessaris en funció del gruix i el material emprat per 
aconseguir la qualitat requerida. 

–  Alimentar correctament les màquines manuals tenint en compte les 
propietats dels materials. 

–  Aplicar la temperatura de preescalfament calculada tenint en compte les 
característiques del material o les especificacions tècniques. 

–  Avaluar el resultat obtingut i ajustar paràmetres si fos necessari. 
–  Verificar amb plantilles o mesures les peces obtingudes, i corregir-ne els 

possibles defectes. 
–  Inspeccionar visualment les soldadures obtingudes i identificar-ne 

defectes i causes que els provoquen. 
–  Aplicar les normes de seguretat i salut laboral, i utilitzar correctament les 

proteccions de les màquines i els mitjans individuals de protecció. 
 

Sumari 
 

1.   Tecnologia de soldadura per arc elèctric amb elèctrodes bàsics. 
–  Material d'aportació: 

–  Classificació dels elèctrodes bàsics. 
–  Normes d'aplicació (AWS i EN). 
–  Aplicació de diferents tipus i mides d'elèctrodes. 
–  Conservació. 
–  Manipulació. 
–  Forns d'assecat. 
–  Estufes de manteniment. 

–  Coneixement dels paràmetres típics de la soldadura per arc amb elèctrodes 
bàsics: 

–  Selecció de tipus, mides i diàmetres d'elèctrodes. 
–  Quantitat d'humitat en el recobriment. 
–  Naturalesa del revestiment i gruix. 
–  Paràmetres elèctrics (rectificadors, transformadors, inversor). 
–  Inici de l'arc. 
–  Posició de la soldadura. 

 
2.   Procediments operatius de soldadura per arc elèctric de xapes i perfils 

d'acer al carboni amb elèctrodes bàsics. 
–  Ordre d'execució de les operacions: ajust de la intensitat, preescalfament si 

cal, etc. 
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–  Preparació i disseny de les juntes que s'han d'unir: amb xamfrà, sense 
xamfrà. Preparació de les vores i el punteig de les juntes. 

–  Neteja de la soldadura en el procés de preparació. 
–  Tècniques en el posicionament i la distribució de cordons: cordons continus i 

discontinus. Cordons de penetració, farciment i pentinat. 
–  Fi de passades successives: martelleig de l'escòria, neteja, esmolada (si cal). 
–  Paràmetres en la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes bàsics. 
–  Tècniques operatives de soldadura amb elèctrode bàsic. 
–  Tractaments de presoldadura i postsoldadura. 
–  Aplicació pràctica de recàrregues de soldadura amb elèctrodes bàsics, en 

totes les posicions segons les normes (AWS i EN). 
–  Aplicació pràctica de la soldadura de xapes amb elèctrodes bàsics en angle 

interior i exterior, en totes les posicions segons les normes (AWS i EN). 
–  Aplicació pràctica de la soldadura de xapes sense xamfrà i amb xamfrà, amb 

elèctrode bàsic a topar, en totes les posicions segons les normes (AWS i EN). 
–  Aplicació pràctica de la unió amb soldadura de perfils en "T", doble "T", "H", 

"L" i "U", amb elèctrodes bàsics, en juntes a topar, amb xamfrà i sense 
xamfrà, angle i cavalcaments. 

–  Manteniment de primer nivell d'equips de soldadura per arc amb elèctrodes 
revestits d'acers inoxidables. 

 
3.   Defectes de la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes bàsics. 

–  Inspecció visual de les soldadures. 
–  Defectes típics de les soldadures per arc elèctric amb elèctrodes bàsics:  

–  Factors que s'han de tenir en compte. 
–  Causes i correccions. 

 
4.   Normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals en la soldadura 

per arc elèctric amb elèctrodes bàsics. 
–  Normativa de seguretat i higiene en la soldadura per arc elèctric amb 

elèctrodes bàsics.  
–  Avaluar els riscos de la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes bàsics.  
–  Equips de protecció individual.  
–  Gestió mediambiental i tractaments de residus.  

 

 
UNITAT FORMATIVA 5 

 
Denominació: SOLDADURA AMB ELÈCTRODES REVESTITS D'ESTRUCTURES 
D'ACER AL CARBONI, INOXIDABLES I ALTRES MATERIALS 

 
Codi: UF1625 

 
Durada: 90 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, RP2 i 
RP3 pel que fa a la soldadura amb elèctrodes revestits d'estructures complexes 
d'acer al carboni, així com soldadura amb elèctrodes revestits d'acers inoxidables i 
altres materials. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Definir el procés de soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits 
d'estructures (conjunts i tubs) d'acer al carboni, així com d'acers inoxidables i altres 
materials, i determinar fases, operacions, equips, estris, etc. Tot plegat segons els 
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criteris econòmics i de qualitat, i complint les normes de prevenció de riscos laborals i 
mediambientals. 

CE1.1  Relacionar els diferents processos de soldadura amb la seva aplicació 
principal en funció dels materials i segons els criteris econòmics i de qualitat, i 
descriure'n les possibilitats i limitacions. 
CE1.2  Descriure les característiques dels diferents consumibles emprats en la 
soldadura, atenent-ne les aplicacions. 
CE1.3  Explicar els paràmetres de soldadura en funció del procés que cal emprar 
i els materials que s'han d'unir. 
CE1.4  Descriure les normes d'ús de prevenció de riscos laborals i 
mediambientals aplicables durant el procediment de soldadura. 
CE1.5  En el cas d'un plànol de construcció metàl·lica, en el qual no s'inclouen 
especificacions referents a soldadura i amb una exigència de qualitat 
determinada: 

–  Enumerar les possibilitats i limitacions dels diferents processos de 
soldadura. 

–  Determinar el procediment que permeti obtenir una unió i complir les 
característiques estàndard d'una soldadura (preparació de vores, 
consumibles, intensitat de corrent, mesures de seguretat, recollida de 
residus, etc.), segons els criteris econòmics i de qualitat. 

–  Establir la seqüència de soldadura més adequada segons els 
requeriments de la fabricació. 

–  Identificar equips, estris, eines i materials necessaris. 
–  Utilitzar l'equip de protecció individual adequat a cada fase de la 

preparació. 
–  Definir els controls de qualitat necessaris. 

 
C2: Soldar amb arc elèctric manualment estructures (conjunts i tubs) d'acer al carboni 
en totes les posicions, de manera que es compleixin les especificacions i normes de 
prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE2.1  Explicar les transformacions que es produeixen durant el procés de 
soldadura elèctrica manual amb elèctrode, així com les característiques i els 
defectes principals que pot tenir una soldadura i els paràmetres principals que hi 
intervenen. 
CE2.2  Analitzar els equips de soldadura elèctrica manual i descriure els distints 
components, la funció de cadascun i la seva interrelació conjunta, incloent-hi les 
prestacions amb els materials i acabats exigits. 
CE2.3  Descriure els procediments de soldadura elèctrica amb elèctrodes 
revestits i destacar-ne les característiques i l'aplicació principal en acers al 
carboni. 
CE2.4  Relacionar els diferents paràmetres del procediment amb els resultats que 
es pretenen obtenir (aspecte econòmic, de qualitat i prevenció de riscos laborals). 
CE2.5  En una sèrie de casos pràctics de soldadura d'estructures d'acer al 
carboni, definits en un plànol de construcció metàl·lica, soldar amb elèctrodes 
revestits en totes les posicions (soldadura amb arc elèctric manual). 

–  Interpretar la simbologia de soldadura. 
–  Identificar els diferents components de l'equip de soldadura. 
–  Escollir el procediment més adequat dins les possibilitats i limitacions en 

funció dels materials, consumibles i gruixos, segons els criteris econòmics 
i de qualitat. 

–  Posar a punt l'equip i la instal·lació en funció dels materials i gruixos, 
segons els criteris econòmics i de qualitat requerits, i comprovar que es 
compleixen les normes de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

–  Preparar les vores i posicionar les peces que s'han de soldar. 
–  Soldar en les posicions horitzontal, vertical i de sostre, i fer els cordons de 
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soldadura necessaris en funció del gruix i el material emprat per 
aconseguir la qualitat requerida. 

–  Alimentar correctament les màquines manuals tenint en compte les 
propietats dels materials. 

–  Aplicar la temperatura de preescalfament calculada tenint en compte les 
característiques del material o les especificacions tècniques. 

–  Avaluar el resultat obtingut i ajustar paràmetres si fos necessari. 
–  Verificar amb plantilles o mesures les peces obtingudes, i corregir-ne els 

possibles defectes. 
–  Inspeccionar visualment les soldadures obtingudes i identificar-ne 

defectes i causes que els provoquen. 
–  Mantenir l'àrea de treball amb el grau adequat d'ordre i neteja. 
–  Aplicar les normes de seguretat i salut laboral, i utilitzar correctament les 

proteccions de les màquines i els mitjans individuals de protecció. 
 

C3: Soldar amb arc elèctric manualment, amb elèctrode revestit, xapes, perfils i tubs 
de materials diferents de l'acer (ferro fos, alumini, coure, etc.) i d'acers inoxidables en 
totes les posicions, de manera que es compleixin les especificacions i normes de 
prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE3.1  Enumerar les característiques dels materials de base i d'aportació. 
CE3.2  Explicar les transformacions que es produeixen durant el procés de 
soldadura elèctrica manual amb elèctrode i els principals paràmetres que hi 
intervenen. 
CE3.3  Explicar les normes d'ús i la conservació dels equips. 
CE3.4  En una sèrie de casos pràctics definits en un plànol de construcció 
metàl·lica, soldar amb elèctrodes, xapes, perfils i tubs de materials diferents de 
l'acer (ferro fos, alumini, coure, etc.) i d'acers inoxidables en totes les posicions 
(soldadura amb arc elèctric manual). 

–  Interpretar la simbologia de soldadura. 
–  Identificar els diferents components de l'equip de soldadura. 
–  Escollir el procediment més adequat en funció dels materials, consumibles 

i gruixos, segons els criteris econòmics i de qualitat. 
–  Posar a punt l'equip i la instal·lació en funció dels materials i gruixos, 

segons els criteris econòmics i de qualitat requerits, i comprovar que es 
compleixen les normes de prevenció de riscos laborals. 

–  Preparar les vores, netejar eliminant òxids i greixos, i posicionar les peces 
que s'han de soldar. 

–  Soldar en les posicions horitzontal, vertical i de sostre, i fer els cordons de 
soldadura necessaris en funció del gruix i material emprat per aconseguir 
la qualitat requerida. 

–  Alimentar correctament les màquines manuals tenint en compte les 
propietats dels materials. 

–  Avaluar el resultat obtingut i ajustar paràmetres si fos necessari. 
–  Verificar amb plantilles o mesures les peces obtingudes, i corregir-ne els 

possibles defectes. 
–  Inspeccionar visualment les soldadures obtingudes i identificar-ne 

defectes i causes que els provoquen. 
–  Aplicar les normes de seguretat i salut laboral, i utilitzar correctament les 

proteccions de les màquines i els mitjans individuals de protecció. 
 

Sumari 
 

1.   Tecnologia de soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits 
d'estructures (conjunts i tubs) d'acer al carboni. 
–  Característiques de les eines manuals i motoritzades per preparar les unions 
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que cal soldar. 
–  Característiques i soldabilitat dels acers al carboni amb elèctrodes revestits 

d'estructures d'acer al carboni, influència dels elements d'aliatge i zones 
d'unió. 

–  Tipus d'unions en les estructures d'acer al carboni.  
–  Material d'aportació. Classificació dels elèctrodes revestits. Normes (AWS i 

EN). Conservació. Manipulació. 
–  Coneixement dels paràmetres típics de la soldadura per arc amb elèctrodes 

revestits. 
 

2.   Procediments operatius de soldadura per arc elèctric amb elèctrodes 
revestits d'estructures d'acer al carboni. 
–  Preparació de les juntes que cal unir: amb xamfrà, sense xamfrà. Preparació 

de les vores i el punteig en la soldadura per arc amb elèctrodes revestits 
d'estructures d'acer al carboni. 

–  Tècniques en el posicionament i la distribució de cordons en la soldadura per 
arc amb elèctrodes revestits d'estructures d'acer al carboni. Cordons continus 
i discontinus. Cordons de penetració, farciment i pentinat. 

–  Paràmetres en la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits 
d'estructures d'acer al carboni. 

–  Tècniques operatives de soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits 
d'estructures (conjunts i tubs) d'acer al carboni. 

–  Tractaments de presoldadura i postsoldadura. 
–  Aplicació pràctica de la soldadura de conjunts amb elèctrodes revestits, en 

angle exterior amb penetració i cordons de recàrrega horitzontal, segons les 
normes (AWS i EN). 

–  Aplicació pràctica de la soldadura de conjunts amb elèctrodes revestits en 
angle interior i exterior, en totes les posicions, segons les normes (AWS i 
EN). 

–  Aplicació pràctica de la soldadura de conjunts amb elèctrodes revestits en 
vertical ascendent i descendent, a topar, sense xamfrà, segons les normes 
(AWS i EN). 

–  Aplicació pràctica de la soldadura de conjunts amb elèctrodes revestits en 
vertical ascendent, a topar, amb xamfrà, segons les normes (AWS i EN). 

–  Aplicació pràctica de la soldadura de conjunts amb elèctrodes revestits en 
vertical ascendent, a topar, en angle exterior i interior, segons les normes 
(AWS i EN). 

–  Aplicació pràctica de la soldadura de conjunts amb elèctrodes revestits en 
totes les posicions, a topar, sense xamfrà i amb xamfrà, segons les normes 
(AWS i EN). 

–  Aplicació pràctica de la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits i 
tubs d'acer al carboni en totes les posicions. 

–  Manteniment de primer nivell d'equips de soldadura per arc amb elèctrodes 
revestits d'acers inoxidables. 

 
3.   Tecnologia de soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits d'acers 

inoxidables i altres materials. 
–  Fonaments de la soldadura amb elèctrodes revestits d'acers inoxidables i 

altres materials: tall i preparació de juntes. Disseny de les juntes. Neteja de la 
soldadura en el procés de preparació. 

–  Coneixements sobre els acers inoxidables per soldar amb elèctrodes 
revestits: 

–  Classificació i designació. 
–  Resistència a la corrosió. 
–  Duresa amb temperatura baixa. 
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–  Propietats amb temperatura alta. 
–  Soldabilitat. 
–  Zones d'unió soldada. 
–  Aplicacions. 

–  Característiques i soldabilitat de materials diferents dels acers per soldar amb 
elèctrodes revestits. 

–  Material d'aportació: classificació i identificació dels elèctrodes revestits. 
Normes (AWS i EN). Tipus de recobriments. Conservació. Manipulació. 

 
4.   Procés de soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits d'acers 

inoxidables. 
–  Preparació de les juntes que cal unir: amb xamfrà, sense xamfrà. Preparació 

de les vores i el punteig. 
–  Tècniques en el posicionament i la distribució de cordons. Cordons continus i 

discontinus. Cordons de penetració, farciment i pentinat. 
–  Paràmetres en la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits d'acers 

inoxidables. 
–  Tècniques operatives de soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits: 

ajust de la intensitat. Punteig. Execució de la soldadura. 
–  Tractaments de presoldadura i postsoldadura. 
–  Aplicació pràctica de la soldadura amb elèctrodes revestits en elements 

d'acer inoxidable. 
–  Manteniment de primer nivell d'equips de soldadura per arc amb elèctrodes 

revestits d'acers inoxidables. 
 

5.   Procés de soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits de materials 
diferents dels acers i entre materials similars. 
–  Preparació de les juntes que cal unir (amb xamfrà, sense xamfrà) en la 

soldadura amb elèctrodes revestits de materials diferents dels acers. 
–  Operació que cal seguir en la soldadura amb elèctrodes revestits de 

materials diferents dels acers en les diferents posicions. 
–  Cordons i tècniques operatives: de penetració, farciment i pentinat. Dipositar 

cordons. 
–  Paràmetres en la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits en la 

soldadura de materials diferents dels acers. 
–  Tractaments de presoldadura i postsoldadura en la soldadura amb elèctrodes 

revestits de materials diferents dels acers. 
–  Aplicació pràctica de la soldadura amb elèctrodes revestits en elements de 

materials diferents dels acers. 
–  Manteniment de primer nivell d'equips de soldadura per arc amb elèctrodes 

revestits. 
 

6.   Defectes de la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits 
d'estructures d'acer al carboni, acers inoxidables i altres materials. 
–  Inspecció visual de les soldadures. 
–  Defectes típics de les soldadures per arc elèctric amb elèctrodes revestits 

d'estructures d'acer al carboni: 
–  Factors que s'han de tenir en compte. 
–  Causes i correccions. 

–  Defectes típics de les soldadures per arc elèctric amb elèctrodes revestits 
d'acers inoxidables i altres materials: 
–  Factors que s'han de tenir en compte.  
–  Causes i correccions.  

 
7.   Normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals en la soldadura 
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per arc elèctric amb elèctrodes revestits d'estructures d'acer al carboni, 
acers inoxidables i altres materials. 
–  Normativa de seguretat i higiene en la soldadura per arc elèctric amb 

elèctrodes revestits. 
–  Avaluació dels riscos de la soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits 

d'estructures d'acer al carboni, inoxidables i altres materials. 
–  Equips de protecció individual. 
–  Gestió mediambiental i tractaments de residus. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
   
 
 
 

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'han d'haver superat les unitats formatives 1 i 2. 
Per accedir a la unitat formativa 4 s'han d'haver superat les unitats formatives 1, 2 i 3. 
Per accedir a la unitat formativa 5 s'han d'haver superat les unitats formatives 1, 2, 3 i 4. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 

 
MÒDUL FORMATIU 2 

 
Denominació: SOLDADURA PER ARC SOTA GAS PROTECTOR AMB 
ELÈCTRODE NO CONSUMIBLE 

 
Codi: MF0100_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0100_2 Soldar per arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG) 

 
Durada: 370 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS EN SOLDADURA 

 
Codi: UF1640 

 

 
Unitats formatives Durada total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre màxim d'hores 

susceptibles de formació a 
distància 

Unitat formativa 1 – UF1640 
Unitat formativa 2 – UF1622 
Unitat formativa 3 – UF1623 
Unitat formativa 4 – UF1624 
Unitat formativa 5 – UF1625 

60 
70 
90 
90 
90 

60 
30 
20 
20 
20 
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Durada: 60 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3 pel que 
fa a la simbologia de les soldadures. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Analitzar la informació tècnica utilitzada en els plànols de fabricació, reparació i 
muntatge, i determinar el procediment més adequat que permeti fer soldadures i 
projeccions tèrmiques, segons el que s'especifica. 

CE1.1  Interpretar els diferents símbols emprats en soldadura. 
CE1.2  Interpretar els diferents símbols emprats en la projecció tèrmica. 
CE1.3  Identificar les característiques de les operacions de soldadura segons els 
plànols de fabricació de construccions metàl·liques. 
CE1.4  Explicar les característiques que identifiquen les operacions de projecció 
tèrmica en plànols de fabricació. 
CE1.5  A partir d'un plànol de fabricació o muntatge de construcció metàl·lica: 

–  Identificar la simbologia que tingui relació amb el procés de soldadura. 
–  Explicar el procés definit. 
–  Inferir la preparació de vores requerida. 
–  Definir el moment de muntatge dels elements. 
–  Descriure els possibles tractaments complementaris a la soldadura. 
–  Explicar els tractaments locals de relaxació de tensions. 

CE1.6  A partir d'un plànol de fabricació o muntatge de construcció metàl·lica: 
–  Identificar la simbologia que tingui relació amb el procés de projecció. 
–  Explicar el procés definit. 
–  Descriure les zones que cal emmascarar. 

 
Sumari 

 
1.   Simbologia en soldadura. 

–  Tipus de soldadures. 
– Posicions de soldadura. 
– Tipus d'unions. 
– Preparació de les vores. 
–  Normes que regulen la simbolització en soldadura. 
–  Parts d'un símbol de soldadura. 
–  Significat i localització dels elements d'un símbol de soldadura. 
–  Tipus i simbolització dels processos de soldadura. 
–  Símbols bàsics de soldadura. 
–  Símbols suplementaris. 
–  Símbols d'acabat. 
–  Posició dels símbols en els dibuixos. 
–  Dimensions de les soldadures i inscripció. 
–  Indicacions complementàries. 
–  Normativa i simbolització d'elèctrodes revestits. 
–  Aplicació pràctica d'interpretació de símbols de soldadura. 

 
2.   Normativa emprada en els plànols de soldadura i projecció tèrmica. 

–  Classificació i característiques dels sistemes de representació gràfica. 
– Estudi de les vistes d'un objecte en el dibuix. 
– Tipus de línies emprades en els plànols. Denominació i aplicació. 
– Representació de talls, detalls i seccions. 
– L'acotament en el dibuix. Normes d'acotament. 
– Escales més usuals. Ús de l'escalímetre. 
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– Toleràncies. 
– Croquis de peces. 
– Simbologia emprada en els plànols. 
– Tipus de formats i caixetins en els plànols. 

 
3.   Representació gràfica en soldadura i projecció tèrmica. 

–  Representació d'elements normalitzats. 
–  Representació gràfica de perfils. 
–  Representació de materials. 
–  Representació de tractaments tèrmics i superficials. 
–  Llista de materials. 
–  Aplicació pràctica d'interpretació de plànols de soldadura. 

 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: PROCESSOS DE TALL I PREPARACIÓ DE VORES 

 
Codi: UF1622 

 
Durada: 70 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2 pel que 
fa a la preparació de vores. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Preparar el material, els equips, les eines, els instruments i les proteccions de 
treball per al tall manual i semiautomàtic de xapes i perfils, i complir les 
especificacions tècniques exigibles, normes de qualitat i normes de prevenció de 
riscos laborals i mediambientals. 

CE1.1  Identificar el material en funció de les dimensions, el gruix i la qualitat 
segons les instruccions de treball. 
CE1.2  Definir les tasques especifiques per a cada màquina o equip. 
CE1.3  En un supòsit pràctic, degudament caracteritzat, de fabricació d'una 
determinada peça: 

–  Seleccionar les màquines i els equips necessaris per exercir aquesta 
tasca. 

–  Mantenir les màquines segons el que indiqui el manual. 
–  Preparar els equips, les màquines, els accessoris i els serveis auxiliars per 

utilitzar-los segons les normes de seguretat exigides. 
 

C2: Operar amb equips (manuals i semiautomàtics) de tall tèrmic per obtenir xapes i 
perfils de formes definides, aplicant el pla de prevenció de riscos laborals i 
mediambientals. 

CE2.1  Relacionar els diferents equips de tall amb els acabats exigits i descriure'n 
les prestacions. 
CE2.2  Descriure els diferents components que formen els equips de tall tèrmic, 
la funció de cadascun i la seva interrelació conjunta. 
CE2.3  Identificar els mitjans de protecció que s'han d'utilitzar i descriure les 
mesures de seguretat establertes en el pla de prevenció de riscos laborals i 
protecció del medi ambient. 
CE2.4  Relacionar els diferents paràmetres del procediment de tall amb els 
resultats que es pretenen obtenir. 
CE2.5  Operar amb equips de tall utilitzant les proteccions personals i d'entorn 
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requerides. 
CE2.6  Descriure els defectes típics del procés de tall. 
CE2.7  En un supòsit pràctic, degudament caracteritzat, de fabricació d'una 
determinada peça definida en un plànol de construccions metàl·liques i equips de 
tall tèrmic: 

–  Seleccionar l'equip de tall i els estris necessaris d'acord amb les 
característiques dels materials i exigències de qualitat d'acabat 
requerides. 

–  Posar a punt l'equip i seleccionar els paràmetres d'ús. 
–  Comprovar que les eines i els estris seleccionats compleixen les 

condicions òptimes d'ús. 
–  Executar el tall amb la qualitat requerida. 
–  Aplicar les normes d'ús, seguretat i higiene durant les operacions de tall, i 

utilitzar les proteccions personals i d'entorn establertes en el pla de 
prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

–  Identificar o, si s'escau, relacionar possibles defectes amb les causes que 
els provoquen. 

–  Netejar la superfície de tall i verificar que les dimensions de les peces 
obtingudes són tolerables. 

–  Recollir el material i l'equip emprat per deixar lliure la zona de treball. 
 

C3: Operar amb els equips de tall mecànic per obtenir xapes i perfils de formes 
definides, aplicant el pla de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE3.1  Relacionar els diferents equips de tall mecànic amb els acabats exigits i 
descriure'n les prestacions. 
CE3.2  Descriure els diferents components que formen els equips de tall 
mecànic, la funció de cadascun i la seva interrelació conjunta. 
CE3.3  Identificar els mitjans de protecció que s'han d'utilitzar i descriure les 
mesures de seguretat que conté el pla de prevenció de riscos laborals i 
mediambientals, exigibles per fer servir els diferents equips de tall mecànic. 
CE3.4  Relacionar els diferents paràmetres del procediment entre sí i amb els 
resultats que es pretenen obtenir. 
CE3.5  Operar amb els diferents equips de tall mecànic emprant els equips i 
mitjans de protecció especificats en el pla prevenció de riscos laborals i 
mediambientals. 
CE3.6  Descriure els defectes típics del procés de tall. 
CE3.7  En un supòsit pràctic, degudament caracteritzat, de fabricació d'una 
determinada peça definida en un plànol de construccions metàl·liques i equips de 
tall mecànic: 

–  Seleccionar l'equip de tall i els estris necessaris d'acord amb les 
característiques dels materials i les exigències d'acabat requerides. 

–  Posar a punt l'equip i seleccionar els paràmetres d'ús. 
–  Comprovar que les eines i els estris seleccionats compleixen les 

condicions òptimes d'ús. 
–  Executar el tall amb la qualitat requerida. 
–  Aplicar les normes d'ús, seguretat i higiene durant les operacions de tall, i 

utilitzar les proteccions personals i d'entorn establertes en el pla de 
prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

–  Identificar o, si s'escau, relacionar possibles defectes amb les causes que 
els provoquen. 

–  Netejar la superfície de tall i verificar que les dimensions de les peces 
obtingudes són tolerables. 

–  Recollir el material i l'equip emprat per deixar lliure la zona de treball. 
 

C4: Operar amb màquines automàtiques amb control numèric de tall per obtenir 
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xapes i perfils de formes definides a partir de la informació tècnica corresponent, 
complint el pla de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE4.1  Identificar els diferents components dels equips de tall i relacionar-los 
amb la funció que compleixen. 
CE4.2  Descriure els diferents paràmetres de tall i la seva influència en el procés 
(velocitat, profunditat i avançament, entre d'altres). 
CE4.3  En un supòsit pràctic de tall i partint dels plànols de fabricació: 

–  Analitzar la documentació tècnica i els plànols a fi de determinar el procés 
que cal dur a terme.  

–  Operar amb les màquines de control numèric, emprant els equips i mitjans 
de protecció especificats en el pla de prevenció de riscos laborals i 
mediambientals. 

–  Seleccionar les eines i els estris necessaris, i comprovar que compleixen 
les condicions òptimes d'ús.  

–  Col·locar i fixar la xapa o el perfil emprant els estris de subjecció 
necessaris, de manera que se'n garanteixi la precisió i el grau d'acabat 
requerit.  

–  Introduir el programa de CNC a la màquina i simular les trajectòries en 
buit per verificar-lo. 

–  Situar els punts i les superfícies de referència de la xapa o el perfil. 
–  Ajustar els paràmetres de la màquina en funció del procés. 
–  Identificar les dimensions i característiques de les formes que s'han 

d'obtenir.  
–  Executar les operacions necessàries variant els paràmetres per 

aconseguir la qualitat exigida. 
–  Comprovar que les dimensions obtingudes són tolerables i de qualitat, tal 

com es requereix. 
–  Identificar o, si s'escau, relacionar possibles defectes amb les causes que 

els provoquen. 
 

Sumari 
 

1.   Seguretat en el tall de xapes i perfils metàl·lics. 
–  Factors de risc en el tall.  
–  Normes de seguretat i manipulació en el tall.  
–  Mesures de prevenció: ús d'equips de protecció individual.  

 
2.   Tall de xapes i perfils amb oxitall. 

–  Fonaments i tecnologia de l'oxitall.  
–  Característiques de l'equip i elements auxiliars que componen la instal·lació de 

l'equip d'oxitall manual:  
–  Components de l'equip. Instal·lació. 
–  Gasos emprats en oxitall. Influència del gas sobre el procés de tall. 

–  Tècniques operatives amb oxitall:  
–  Maneig i ajust de paràmetres de l'equip. 
–  Variables que cal tenir en compte en el procés d'oxitall manual. 
–  Reculades de l'oxitall. 
–  Velocitats de tall en relació amb el material i gruix de les peces. 

–  Defectes de l'oxitall: causes i correccions.  
–  Manteniment bàsic.  
–  Aplicació pràctica del tall de xapes, perfils i tubs amb oxitall.  

 
3.   Tall de xapes i perfils amb arc de plasma. 

–  Fonaments i tecnologia de l'arc de plasma.  
–  Característiques de l'equip i elements auxiliars que componen la instal·lació de 

l'equip d'arc de plasma manual:  
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–  Components de l'equip. Instal·lació.  
–  Gasos plasmàgens. Característiques i influència del gas sobre el procés de 

tall. 
–  Tipus i característiques dels elèctrodes i portaelèctrodes per a l'arc de 

plasma.  
–  Tècniques operatives amb arc de plasma:  

–  Maneig i ajust de paràmetres de l'equip. 
–  Variables que cal tenir en compte en el procés d'arc de plasma manual. 
–  Velocitats de tall en relació amb el material i gruix de les peces. 

–  Defectes de l'arc de plasma: causes i correccions.  
–  Manteniment bàsic.  
–  Aplicació pràctica del tall de xapes, perfils i tubs amb arc de plasma.  

 
4.   Tall de xapes i perfils per arc d'aire. 

–  Ús que se'n fa per preparar vores en soldadures i reparar peces defectuoses.  
–  Característiques de l'equip i elements auxiliars:  

–  Components de l'equip. 
–  Tècniques operatives amb arc d'aire:  

–  Maneig i ajust de paràmetres de l'equip. 
–  Variables que cal tenir en compte en el procés d'arc d'aire. 

–  Defectes del tall per arc d'aire: causes i correccions.  
–  Manteniment bàsic.  
–  Aplicació pràctica del tall per arc d'aire.  

 
5.   Tall mecànic de xapes i perfils. 

–  Equips de tall mecànic:  
–  Tipus i característiques. 

–  Manteniment bàsic.  
–  Aplicació pràctica del tall mecànic.  

 
6.   Màquines de tall amb oxitall i plasma automàtiques. 

–  Màquines de tall per lectura òptica.  
–  Màquines tipus pòrtic automatitzades amb CNC.  
–  Elements principals d'una instal·lació automàtica:  

–  Sistema òptic de seguiment de plantilles i plànols (màquina de lectura 
òptica).  

–  Capçal o suport de subjecció del portabufador o portaelèctrode, simple o 
múltiple.  

–  Sistemes de regulació manual, automàtica o integrada.  
–  Sistemes de control d'altura del bufador o portaelèctrode per sonda 

elèctrica o de contacte.  
 

7.   Mesurament, verificació i control en el tall. 
–  Toleràncies: característiques que s'han de controlar.  
–  Estris de mesura i comprovació.  
–  Control dimensional del producte final: comprovació de l'ajust a les toleràncies 

marcades.  
 

UNITAT FORMATIVA 3 
 

Denominació: SOLDADURA TIG D'ACER AL CARBONI 
 

Codi: UF1626 
 

Durada: 90 hores 
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Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, RP2 i 
RP3 pel que fa a la soldadura TIG d'acer al carboni. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Definir els processos de soldadura per arc sota gas protector amb elèctrode no 
consumible (TIG) d'acer al carboni, i determinar fases, operacions, equips, estris, etc. 
Tot plegat segons els criteris econòmics i de qualitat, i complint les normes de 
prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE1.1  Analitzar els diferents processos de soldadura, relacionar-los amb el seu 
ús principal en funció dels materials i segons els criteris econòmics i de qualitat, i 
raonar-ne les possibilitats i limitacions. 
CE1.2  Analitzar els equips de soldadura TIG i descriure'n els distints 
components, la funció de cadascun i la seva interrelació conjunta. 
CE1.3  Descriure les característiques dels diferents consumibles emprats en la 
soldadura, atenent-ne les aplicacions. 
CE1.4  Explicar els paràmetres de soldadura en funció del procés que cal emprar 
i els materials que s'han d'unir. 
CE1.5  Descriure les normes de seguretat i mediambientals aplicables durant el 
procediment de soldadura. 
CE1.6  En el cas d'un plànol de construcció metàl·lica, en el qual no s'inclouen 
especificacions referents a la soldadura i amb una exigència de qualitat 
determinada: 

–  Enumerar les possibilitats i limitacions dels diferents processos de 
soldadura. 

–  Determinar el procediment que permeti obtenir una unió i complir les 
característiques estàndard d'una soldadura (preparació de vores, 
consumibles, intensitat de corrent, mesures de seguretat, recollida de 
residus, etc.), segons els criteris econòmics i de qualitat. 

–  Establir la seqüència de soldadura més adequada segons els 
requeriments de la fabricació. 

–  Identificar equips, estris, eines i materials necessaris. 
–  Definir els controls de qualitat necessaris. 
–  Definir normes de seguretat i mediambientals exigibles durant l'operació 

de soldadura. 
 

C2: Soldar per arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG) xapes, 
perfils i tubs d'acer al carboni, de manera que es compleixin les especificacions i 
normes de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE2.1  Enumerar els principals tipus d'elèctrodes, gasos i material d'aportació, 
assenyalant-ne les característiques i l'ús principal. 
CE2.2  Explicar les transformacions que es produeixen durant el procés de 
soldadura amb TIG, així com els principals paràmetres que hi intervenen. 
CE2.3  Relacionar els diferents equips i accessoris de soldadura TIG amb els 
materials i acabats exigits, i indicar-ne les prestacions. 
CE2.4  En un cas pràctic de procés de soldadura TIG de xapes fines d'acer al 
carboni, definit en un plànol de construccions metàl·liques, sense especificar-ne el 
procediment: 

–  Interpretar la simbologia de soldadura. 
–  Identificar els diferents components dels equips de soldadura TIG. 
–  Escollir el procediment més adequat dins de les possibilitats i limitacions 

en funció dels materials, consumibles, gruixos, temperatura de 
preescalfament, segons els criteris econòmics i de qualitat. 

–  Posar a punt l'equip i la instal·lació, i comprovar que es compleixen les 
normes de seguretat. 
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–  Preparar vores i superfícies. 
–  Posicionar les peces que s'han de soldar. 
–  Soldar en les posicions horitzontal, vertical i de sostre aplicant la tècnica 

operativa adequada al gruix, la posició i el tipus d'unió amb la qualitat 
requerida. 

–  Comprovar el resultat obtingut i ajustar paràmetres si fos necessari. 
–  Inspeccionar visualment les soldadures obtingudes i identificar-ne 

defectes i causes que els provoquen. 
 

Sumari 
 

1.   Tecnologia de la soldadura TIG. 
– Fonaments de la soldadura TIG, soldadura per arc, sota gas protector, amb 

elèctrode no consumible (TIG). 
– Normes aplicables. 
– Gasos de protecció en la soldadura TIG: tipus, característiques i aplicacions. 

Funció dels gasos inerts emprats en soldadura TIG. 
– Elèctrodes de tungstè i material d'aportació per al TIG. 
– Elèctrode de tungstè: 

– Característiques i mida. 
– Selecció i classificació. 
– Longitud de sortida de la tovera. 
– Contaminació. 
– Normes. 

– Coneixement i influència dels paràmetres que s'han de regular en la soldadura 
TIG.  

– Avantatges de la soldadura TIG: absència d'escòria. Posicions. Esquitxades. 
Material base. 

– Utillatges emprats en les unions. 
– Transformacions dels materials. 
– Tractament tèrmic controlat. 
– Assaigs destructius i no destructius. 
– Imperfeccions de la soldadura i possibles problemes particulars del TIG. 

 
2.   Equips de soldadura TIG. 

– Instal·lació, posada a punt i maneig de la soldadura TIG d'acer al carboni. 
– Coneixement dels elements que componen la instal·lació de soldadura TIG. 
– Manteniment de l'equip de soldadura TIG. 
– Fonts d'energia per a la soldadura TIG. 

 
3.   Procés operatiu de soldadura TIG de xapes i perfils d'acer al carboni. 

– Característiques i soldabilitat dels acers al carboni. Zones de la unió soldada. 
– Tècniques operatives de soldadura TIG d'acer al carboni en funció de les juntes 

i posicions. 
– Tipus i característiques dels perfils normalitzats. 
– Preparació dels xamfrans de soldadura TIG de xapes i perfils d'acer al carboni. 
– Tècniques per netejar els xamfrans de soldadura TIG d'acer al carboni. 
– Regulació dels paràmetres en la soldadura TIG de xapes i perfils d'acer al 

carboni. 
– Tècniques per puntejar la soldadura TIG de xapes i perfils d'acer al carboni. 
– Tècniques operatives per a les diferents posicions: penetració, farciment i 

pentinat en la soldadura TIG de xapes i perfils d'acer al carboni. 
– Intensitats adequades als diàmetres i processos de soldadura. 
– Determinació de l'afilament i el sortint de l'elèctrode de tungstè. 
– Tècniques d'encebament i desencebament per a la soldadura TIG de xapes i 
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perfils d'acer al carboni. 
– Tècniques per reparar cordons, escorriments i mossegades. 
– Tractaments de presoldadura i postsoldadura. 
– Perforacions i xuclets a la penetració en dipositar el farciment. 
– Aplicació pràctica de soldadura amb el procediment TIG de xapes i perfils d'acer 

al carboni amb material d'aportació seleccionat en funció del metall base: 
punteig, preparar vores, reparar i soldar cordons de farciment i pentinat. 

– Aplicació pràctica de soldadura amb el procediment TIG de xapes i perfils d'acer 
al carboni en les posicions següents: horitzontal, cornisa, vertical i sota sostre. 

– Inspecció de la soldadura TIG d'acer al carboni de xapes i perfils: 
– Inspecció visual. 

– Defectes. Factors que s'han de tenir en compte per a cadascun dels 
defectes. Causes i correccions dels defectes. 

– Assaigs utilitzats en la soldadura TIG. 
 

4.   Procés operatiu de soldadura TIG de tubs d'acer al carboni. 
– Tècniques operatives de soldadura TIG de tubs d'acer al carboni en funció de 

les juntes i posicions: espaiadors per mantenir una separació adequada. 
Eliminar la soldadura defectuosa amb l'esmerilament. 

– Preparar els xamfrans per a la soldadura TIG de tubs d'acer al carboni. 
– Tècniques per netejar els xamfrans per a la soldadura TIG de tubs d'acer al 

carboni. 
– Regular els paràmetres en la soldadura TIG de tubs d'acer al carboni. 
– Tècniques per puntejar la soldadura TIG de tubs d'acer al carboni. 
– Tècniques operatives per a les diferents posicions: penetració, farciment i 

pentinat.  
– Intensitats adequades als diàmetres i processos de soldadura. 
– Determinació de l'afilament i el sortint de l'elèctrode de tungstè. 
– Tècniques d'encebament i desencebament per a la soldadura TIG de tubs 

d'acer al carboni.  
– Tècniques per reparar cordons, escorriments i mossegades. 
– Tractaments de presoldadura i postsoldadura. 
– Perforacions i xuclets a la penetració en dipositar el farciment. 
– Aplicació pràctica de soldadura amb el procediment TIG de tubs d'acer al 

carboni amb material d'aportació seleccionat en funció del metall base: punteig, 
preparar vores, reparar i soldar cordons de farciment i pentinat. 

– Aplicació pràctica de soldadura amb el procediment TIG de tubs d'acer al 
carboni en les diferents posicions. 

– Inspecció de la soldadura TIG de tubs d'acer al carboni: 
– Inspecció visual. 
– Defectes. Factors que s'han de tenir en compte per a cadascun dels 

defectes. Causes i correccions dels defectes. 
– Assaigs utilitzats en la soldadura TIG. 

 
5.   Normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals en la soldadura 

TIG d'acer al carboni. 
– Avaluació dels riscos de la soldadura TIG d'acer al carboni. 
– Normes de seguretat i elements de protecció. 
– Ús d'equips de protecció individual. 
– Gestió mediambiental. Tractaments de residus. 

 

 
UNITAT FORMATIVA 4 

 
Denominació: SOLDADURA TIG D'ACER INOXIDABLE 
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Codi: UF1627 

 
Durada: 90 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, RP2 i 
RP3 pel que fa a la soldadura TIG d'acer inoxidable. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Definir els processos de soldadura per arc sota gas protector amb elèctrode no 
consumible (TIG) d'acer inoxidable i determinar fases, operacions, equips, estris, etc. 
Tot plegat segons els criteris econòmics i de qualitat, i complint les normes de 
prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE1.1  Analitzar els diferents processos de soldadura, relacionar-los amb el seu 
ús principal en funció dels materials i segons els criteris econòmics i de qualitat, i 
raonar-ne les possibilitats i limitacions. 
CE1.2  Analitzar els equips de soldadura TIG i descriure'n els distints 
components, la funció de cadascun i la seva interrelació conjunta. 
CE1.3  Descriure les característiques dels diferents consumibles emprats en la 
soldadura, atenent-ne les aplicacions. 
CE1.4  Explicar els paràmetres de soldadura en funció del procés que cal emprar 
i els materials que s'han d'unir. 
CE1.5  Descriure les normes de seguretat i mediambientals aplicables durant el 
procediment de soldadura. 
CE1.6  En el cas d'un plànol de construcció metàl·lica, en el qual no s'inclouen 
especificacions referents a la soldadura i amb una exigència de qualitat 
determinada: 

–  Enumerar les possibilitats i limitacions dels diferents processos de 
soldadura. 

–  Determinar el procediment que permeti obtenir una unió i complir les 
característiques estàndard d'una soldadura (preparació de vores, 
consumibles, intensitat de corrent, mesures de seguretat, recollida de 
residus, etc.), segons els criteris econòmics i de qualitat. 

–  Establir la seqüència de soldadura més adequada segons els 
requeriments de la fabricació. 

–  Identificar equips, estris, eines i materials necessaris. 
–  Definir els controls de qualitat necessaris. 
–  Definir normes de seguretat i mediambientals exigibles durant l'operació 

de soldadura. 
 

C2: Soldar per arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG) xapes, 
perfils i tubs d'acer inoxidable, de manera que es compleixin les especificacions i 
normes de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE2.1  Enumerar els principals tipus d'elèctrodes, gasos i material d'aportació, 
assenyalant-ne les característiques i l'ús principal. 
CE2.2  Explicar les transformacions que es produeixen durant el procés de 
soldadura amb TIG d'acer inoxidable, així com els principals paràmetres que hi 
intervenen. 
CE2.3  Relacionar els diferents equips i accessoris de soldadura TIG amb els 
materials i acabats exigits, i indicar-ne les prestacions. 
CE2.4  En un cas pràctic de procés de soldadura TIG de xapes fines d'acer 
inoxidable, definit en un plànol de construccions metàl·liques, sense especificar-
ne el procediment: 

–  Interpretar la simbologia de soldadura. 
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–  Identificar els diferents components dels equips de soldadura TIG. 
–  Escollir el procediment més adequat dins de les possibilitats i limitacions 

en funció dels materials, consumibles, gruixos, temperatura de 
preescalfament, segons els criteris econòmics i de qualitat. 

–  Posar a punt l'equip i la instal·lació en funció dels materials i gruixos, 
segons els criteris econòmics i de qualitat requerits, i comprovar que es 
compleixen les normes de seguretat. 

–  Preparar les vores i superfícies, i posicionar les peces que s'han de 
soldar. 

–  Soldar en les posicions horitzontal, vertical i de sostre aplicant la tècnica 
operativa adequada al gruix, la posició i el tipus d'unió amb la qualitat 
requerida. 

–  Comprovar el resultat obtingut i ajustar paràmetres si fos necessari. 
–  Inspeccionar visualment les soldadures obtingudes i identificar-ne 

defectes i causes que els provoquen. 
 

Sumari 
 

1.   Tecnologia de la soldadura TIG d'acer inoxidable. 
–  Precaucions per evitar el sobreescalfament de l'acer inoxidable. Gasos de 

protecció en la soldadura TIG: tipus, característiques i aplicacions. Funció dels 
gasos inerts (argó pur, heli, barreja de tots dos). 

–  Coneixement i influència dels paràmetres que s'han de regular en la soldadura 
TIG d'acer inoxidable. 

–  Dispositius de controls per a la intensitat de corrent. 
–  Avantatges de l'encesa per alta freqüència de la soldadura TIG d'acer 

inoxidable. 
–  Imperfeccions de la soldadura i possibles problemes particulars de la 

soldadura TIG d'acer inoxidable. 
–  Qualitat de les soldadures corresponent a les especificacions tècniques 

d'homologació. 
 

2.   Procés operatiu de soldadura TIG de xapes i perfils d'acer inoxidable. 
–  Tècniques operatives de soldadura TIG de xapes i perfils d'acer inoxidable en 

funció del tipus de junta i posició. 
–  Tipus i característiques dels perfils normalitzats d'acer inoxidable. 
–  Preparació dels xamfrans. 
–  Aplicació de tècniques per netejar els xamfrans i les zones properes que s'han 

de soldar.  
–  Tècniques per controlar paràmetres elèctrics i cabals de gas de protecció. 
–  Tècniques per efectuar unions en els cordons de farciment i pentinat: 

–  Dipòsit de cordons de penetració. 
–  Dipòsit de cordons de farciment. 

–  Intensitats adequades als diàmetres i processos de soldadura. 
–  Determinació de l'afilament i el sortint de l'elèctrode de tungstè. 
–  Tractaments de presoldadura i postsoldadura aplicats al procés de soldadura 

de xapes i perfils d'acer inoxidable. 
–  Aplicació pràctica de soldadura en diferents posicions amb el procediment TIG 

de xapes i perfils d'acer inoxidable amb material d'aportació seleccionat en 
funció del metall base. 

–  Aplicació pràctica de soldadura de xapes d'acer inoxidable amb el 
procediment TIG en diferents posicions (1G, 2G, 3G i 4G). 

–  Aplicació pràctica de recàrregues amb arc TIG de xapes i perfils d'acer 
inoxidable.  

–  Aplicació pràctica de plaquejat amb el procediment TIG de xapes i perfils 
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d'acer inoxidable. 
–  Inspecció de la soldadura TIG d'acer inoxidable de xapes i perfils: 

– Inspecció visual.  
– Defectes. Factors que s'han de tenir en compte per a cadascun dels 

defectes. Causes i correccions dels defectes.  
– Assaigs utilitzats en la soldadura TIG.  

 
3.   Procés operatiu de soldadura TIG de tubs d'acer inoxidable. 

–  Tècniques operatives de soldadura TIG de tubs d'acer inoxidable en funció del 
tipus de junta i la posició. 

–  Tècniques per netejar els xamfrans i les zones properes que s'han de soldar.  
–  Tècniques per controlar paràmetres elèctrics i cabals de gas de protecció.  
–  Tècniques per efectuar unions en els cordons de farciment i pentinat:  

–  Dipòsit de cordons de penetració. 
–  Dipòsit de cordons de farciment. 

–  Intensitats adequades als diàmetres i processos de soldadura.  
–  Determinació de l'afilament i el sortint de l'elèctrode de tungstè.  
–  Tractaments de presoldadura i postsoldadura aplicats en el procés de 

soldadura de tubs d'acers inoxidables. 
–  Aplicació pràctica de soldadura en diferents posicions amb el procediment TIG 

de tubs d'acer inoxidable amb material d'aportació seleccionat en funció del 
metall base. 

–  Aplicació pràctica de soldadura de tubs d'acer inoxidable amb el procediment 
TIG en diferents posicions. 

–  Aplicació pràctica de recàrregues amb arc TIG de tubs d'acer inoxidable.  
–  Aplicació pràctica de plaquejat amb el procediment TIG de tubs d'acer 

inoxidable. 
–  Inspecció de la soldadura TIG de tubs d'acer inoxidable:  

– Inspecció visual. 
– Defectes. Factors que s'han de tenir en compte per a cadascun dels 

defectes. Causes i correccions dels defectes. 
– Assaigs utilitzats en la soldadura TIG. 

 
4.   Normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals en la soldadura 

TIG d'acer inoxidable. 
–  Avaluació dels riscos de la soldadura TIG d'acer inoxidable.  
–  Normes de seguretat i elements de protecció.  
–  Ús d'equips de protecció individual.  
–  Gestió mediambiental. Tractaments de residus.  

 

 
UNITAT FORMATIVA 5 

 
Denominació: SOLDADURA TIG D'ALUMINI I ALIATGES 

 
Codi: UF1628 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, RP2 i 
RP3 pel que fa a la soldadura TIG d'alumini i aliatges. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Definir els processos de soldadura per arc sota gas protector amb elèctrode no 
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consumible (TIG) d'alumini i aliatges, i determinar fases, operacions, equips, estris, 
etc. Tot plegat segons els criteris econòmics i de qualitat, i complint les normes de 
prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE1.1  Analitzar els diferents processos de soldadura, relacionar-los amb el seu 
ús principal en funció dels materials i segons els criteris econòmics i de qualitat, i 
raonar-ne les possibilitats i limitacions. 
CE1.2  Analitzar els equips de soldadura TIG i descriure'n els distints 
components, la funció de cadascun i la seva interrelació conjunta. 
CE1.3  Descriure les característiques dels diferents consumibles emprats en la 
soldadura, atenent-ne les aplicacions. 
CE1.4  Explicar els paràmetres de soldadura en funció del procés que cal emprar 
i els materials que s'han d'unir. 
CE1.5  Descriure les normes de seguretat i mediambientals aplicables durant el 
procediment de soldadura. 
CE1.6  En el cas d'un plànol de construcció metàl·lica, en el qual no s'inclouen 
especificacions referents a la soldadura i amb una exigència de qualitat 
determinada: 

– Enumerar les possibilitats i limitacions dels diferents processos de 
soldadura. 

– Determinar el procediment que permeti obtenir una unió que compleixi les 
característiques estàndard d'una soldadura (preparar vores, consumibles, 
etc.), atenent uns criteris econòmics i de qualitat. 

– Establir la seqüència de soldadura més adequada segons els 
requeriments de la fabricació. 

– Identificar equips, estris, eines i materials necessaris. 
– Definir els controls de qualitat necessaris. 
– Definir normes de seguretat i mediambientals exigibles durant l'operació 

de soldadura. 
 

C2: Soldar per arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG) xapes, 
perfils i tubs d'alumini i els seus aliatges, de manera que es compleixin les 
especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

CE2.1  Enumerar els principals tipus d'elèctrodes, gasos i material d'aportació, 
assenyalant-ne les característiques i l'ús principal. 
CE2.2  Explicar les transformacions que es produeixen durant el procés de 
soldadura amb TIG, així com els principals paràmetres que hi intervenen. 
CE2.3  Relacionar els diferents equips de soldadura TIG amb els materials i 
acabats exigits, i indicar-ne les prestacions. 
CE2.4  Descriure els procediments de soldadura TIG amb diferents materials. 
CE2.5  En un cas pràctic de procés de soldadura TIG de xapes fines, perfils i tubs 
d'alumini i els seus aliatges, definit en un plànol de construccions metàl·liques, 
sense especificar-ne procediment: 

–  Interpretar la simbologia de soldadura. 
–  Identificar els diferents components dels equips de soldadura TIG. 
–  Escollir el procediment més adequat dins de les possibilitats i limitacions 

en funció dels materials, consumibles i gruixos, segons els criteris 
econòmics i de qualitat. 

–  Posar a punt l'equip i la instal·lació en funció del tipus de material i 
gruixos, segons els criteris econòmics i de qualitat requerits, i comprovar 
que es compleixen les normes de seguretat. 

–  Preparar les vores i posicionar les peces que s'han de soldar. 
–  Soldar en les posicions horitzontal, vertical i de sostre aplicant la tècnica 

operativa adequada al gruix, la posició i el tipus d'unió amb la qualitat 
requerida. 

–  Examinar el resultat obtingut i ajustar paràmetres si fos necessari. 
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–  Demostrar la qualitat de la soldadura conforme a les especificacions 
tècniques. 

–  Inspeccionar visualment les soldadures obtingudes i identificar-ne 
defectes i causes que els provoquen. 

 
Sumari 

 
1.   Tecnologia de la soldadura TIG d'alumini i els seus aliatges. 

–  Característiques i soldabilitat dels materials (alumini i els seus aliatges). 
–  Zones de la unió soldada. 
–  Material base (alumini i els seus aliatges): 

–  Components. 
–  Característiques i propietats. 
–  Designació normalitzada. 

–  Relació dels elèctrodes i el tungstè, i les varetes d'aportació en funció del 
material base: 
–  Afilament de l'extrem de l'elèctrode. 
–  Influència del diàmetre del broquet en la protecció i l'aportació del cordó. 

–  Coneixement i influència dels paràmetres que s'han de regular en la soldadura 
TIG de l'alumini i els seus aliatges: 
–  Diàmetre del broquet. 
–  Cabal de gas. 
–  Diàmetre del metall d'aportació, etc. 

–  Comprovació dels paràmetres elèctrics establerts amb pinça 
voltamperimètrica. 

–  Avantatges de la soldadura TIG en l'alumini i els seus aliatges. 
–  Imperfeccions de la soldadura i possibles problemes particulars de la 

soldadura TIG d'alumini i els seus aliatges. 
–  Qualitat de la soldadura TIG en altres materials segons les especificacions 

tècniques d'homologació. 
 

2.   Procés operatiu de soldadura TIG de xapes i perfils en materials d'alumini i 
els seus aliatges. 
–  Tècniques operatives de soldadura TIG en materials d'alumini i els seus 

aliatges en funció de les juntes i posicions.  
–  Tipus i característiques dels perfils normalitzats en materials d'alumini i els 

seus aliatges.  
–  Preparació dels xamfrans per a la soldadura TIG d'alumini i els seus aliatges.  
–  Tècniques per netejar vores que s'han de soldar: temps màxim d'eficàcia.  
–  Normes per preparar vores.  
–  Regulació dels paràmetres de la soldadura TIG en materials d'alumini i els 

seus aliatges.  
–  Soldadura del material base i neteja de les varetes normalitzades.  
–  Tècniques per puntejar xapes i perfils en materials d'alumini i els seus 

aliatges.  
–  Normes per puntejar xapes i perfils en materials d'alumini i els seus aliatges, i 

per preparar les juntes.  
–  Tècniques operatives per a les diferents posicions en la soldadura TIG 

d'alumini i els seus aliatges:  
– Penetració. 
– Farciment. 
– Pentinat. 

–  Intensitats adequades als diàmetres i processos de soldadura.  
–  Determinació de l'afilament i el sortint de l'elèctrode de tungstè.  
–  Tractaments tèrmics aplicats durant el procés de soldadura de l'alumini i els 

seus aliatges.  
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–  Tractaments de presoldadura i postsoldadura aplicats al procés de soldadura 
de xapes i perfils de materials d'alumini i aliatges.  

–  Aplicació pràctica de soldadura a juntes a topar, angles i cavalcaments en 
posició horitzontal.  

–  Aplicació pràctica de soldadura en juntes a topar i angles en posició vertical.  
–  Aplicació pràctica de soldadura en juntes a topar en cornisa.  
–  Aplicació pràctica de soldadura en juntes a topar i angles sota sostre.  
–  Aplicació pràctica de soldadura de perfils d'alumini en totes les posicions.  
–  Inspecció de la soldadura TIG de xapes d'alumini i els seus aliatges:  

– Inspecció visual de les soldadures TIG d'alumini i els seus aliatges. 
– Defectes de les soldadures TIG d'alumini i els seus aliatges. Causes. 
– Assaigs utilitzats en la soldadura TIG. 
– Factors que cal tenir en compte per a cadascun dels defectes en la 

soldadura TIG d'alumini i els seus aliatges.  
– Causes i correccions dels defectes. 

 
3.   Procés operatiu de soldadura TIG de tubs en materials d'alumini i els seus 

aliatges. 
–  Tècniques operatives de soldadura TIG de tubs d'alumini i els seus aliatges 

en funció de les juntes i posicions.  
–  Preparació dels xamfrans per a la soldadura TIG de tubs en materials 

d'alumini i els seus aliatges 
–  Tècniques per netejar els xamfrans per a la soldadura TIG de tubs en 

materials d'alumini i els seus aliatges 
–  Regulació dels paràmetres en la soldadura TIG de tubs.  
–  Tècniques per puntejar xamfrans per a la soldadura TIG de tubs en materials 

d'alumini i els seus aliatges.  
–  Tècniques operatives per a les diferents posicions de xamfrans per a la 

soldadura TIG de tubs en materials d'alumini i els seus aliatges:  
– Penetració. 
– Farciment. 
– Pentinat. 

–  Intensitats adequades als diàmetres i processos de soldadura.  
–  Determinació de l'afilament i el sortint de l'elèctrode de tungstè.  
–  Tractaments tèrmics aplicats al procés de soldadura de tubs en materials 

d'alumini i els seus aliatges.  
–  Tractaments de presoldadura i postsoldadura aplicats al procés de soldadura 

de tubs en materials d'alumini i els seus aliatges.  
–  Perforacions i xuclets a la penetració en dipositar el farciment.  
–  Aplicació pràctica de soldadura amb el procediment TIG de tubs d'alumini i 

els seus aliatges amb material d'aportació seleccionat en funció del metall 
base.  

–  Aplicació pràctica de soldadura amb el procediment TIG de tubs d'alumini i 
els seus aliatges en diferents posicions.  

–  Aplicació pràctica de soldadura de tubs amb virolles i brides.  
–  Inspecció de la soldadura TIG de tubs en diferents materials:  

– Inspecció visual de les soldadures TIG de tubs d'alumini i els seus aliatges. 
– Defectes. 
– Assaigs utilitzats en la soldadura TIG de tubs. 
– Factors que cal tenir en compte per a cadascun dels defectes en la 

soldadura TIG d'alumini i els seus aliatges. 
– Causes i correccions dels defectes. 

 
4.   Normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals en la soldadura 

TIG d'alumini, coure i altres aliatges. 
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–  Avaluació dels riscos de la soldadura TIG d'alumini i els seus aliatges.  
–  Normes de seguretat i elements de protecció.  
–  Ús d'equips de protecció individual.  
–  Gestió mediambiental. Tractaments de residus.  

 
 

Orientacions metodològiques 
 

Formació a distància: 
 
 

 
Unitats formatives Durada total de les 

unitats formatives en 
hores 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de formació a 

distància 

Unitat formativa 1 – UF1640 
Unitat formativa 2 – UF1622 
Unitat formativa 3 – UF1626 
Unitat formativa 4 – UF1627 
Unitat formativa 5 – UF1628 

60 
70 
90 
90 
60 

60 
30 
20 
20 
20 

 

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'han d'haver superat les unitats formatives 1 i 2. 
Per accedir a la unitat formativa 4 s'han d'haver superat les unitats formatives 1, 2 i 3. 
Per accedir a la unitat formativa 5 s'han d'haver superat les unitats formatives 1, 2, 3 i 4. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 

 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE SOLDADURA 
AMB ELÈCTRODE REVESTIT I TIG 

 
Codi: MP0349 

 
Durada: 40 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Analitzar plànols de fabricació, reparació i muntatge de construccions 
metàl·liques per tal de determinar el procediment més adequat per soldar. 

CE1.1  Identificar la simbologia que tingui relació amb el procés. 
CE1.2  Explicar el procés definit. 
CE1.3  Definir les vores requerides. 
CE1.4  Col·laborar en la determinació del moment de muntar els elements. 

 
C2: Participar en les operacions de tall per preparar peces per soldar complint les 
especificacions tècniques exigibles, normes de qualitat i normes de prevenció de 
riscos laborals i mediambientals. 

CE2.1  Seleccionar l'equip de tall i els estris necessaris d'acord amb les 
característiques dels materials i exigències de qualitat d'acabat requerides. 
CE2.2  Participar per posar a punt l'equip, seleccionar-ne els paràmetres d'ús i 
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comprovar que les eines i els estris seleccionats compleixen les condicions 
òptimes d'ús. 
CE2.3  Tallar amb la qualitat requerida. 
CE2.4  Aplicar les normes d'ús, seguretat i higiene durant les operacions de tall, i 
utilitzar les proteccions personals i d'entorn establertes en el pla de prevenció de 
riscos laborals i mediambientals. 
CE2.5  Identificar o, si s'escau, relacionar possibles defectes amb les causes que 
els provoquen. 
CE2.6  Cooperar en la neteja de la superfície de tall i verificar que les dimensions 
de les peces obtingudes són tolerables. 
CE2.7  Recollir el material i l'equip emprat per deixar lliure la zona de treball. 

 
C2: Soldar per arc elèctric manualment, amb elèctrodes revestits, xapes, perfils i tubs 
d'acer al carboni i inoxidables, i materials diferents de l'acer, en totes les posicions, de 
manera que es compleixin les especificacions i normes de prevenció de riscos 
laborals i mediambientals. 

CE2.1  Col·laborar per posar a punt l'equip i la instal·lació en funció dels materials 
i gruixos, segons els criteris econòmics i de qualitat requerits, i comprovar que es 
compleixen les normes de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 
CE2.2  Resoldre els diferents tipus d'unió en les posicions horitzontal, vertical i de 
sostre, donant els cordons de soldadura necessaris en funció del gruix i del 
material emprat, i aconseguir la qualitat requerida. 
CE2.3  Avaluar el resultat obtingut i ajustar paràmetres si fos necessari. 
CE2.4  Inspeccionar visualment les soldadures obtingudes i identificar-ne 
defectes i causes que els provoquen. 

 
C3: Soldar per arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG) xapes, 
perfils i tubs d'acer al carboni, acer inoxidable, alumini i altres aliatges, de manera que 
es compleixin les especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i 
mediambientals. 

CE3.1  Col·laborar per posar a punt l'equip i la instal·lació en funció del tipus de 
material i gruixos, segons els criteris econòmics i de qualitat requerits, i 
comprovar que es compleixen les normes de seguretat. 
CE3.2  Resoldre els diferents tipus d'unió en les posicions horitzontal, vertical i de 
sostre, aplicant la tècnica operativa adequada al gruix, la posició i el tipus d'unió 
amb la qualitat requerida. 
CE3.3  Examinar el resultat obtingut, inspeccionar visualment les soldadures 
obtingudes i identificar-ne defectes i causes que els provoquen. 

 
C4: Participar en els processos de treball de l'empresa seguint les normes i 
instruccions establertes al centre de treball. 

CE4.1  Comportar-se de manera responsable tant en les relacions humanes com 
en les laborals. 
CE4.2  Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE4.3  Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i 
intentar que s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE4.4  Integrar-se en els processos de producció del centre de treball. 
CE4.5  Utilitzar els canals de comunicació establerts. 
CE4.6  Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut 
laboral i protecció mediambiental. 

 
Sumari 

 
1.  Interpretació de plànols de soldadura. 

–  Interpretació de la simbologia i les especificacions del plànol necessaris per 
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soldar. 
–  Identificació del procés definit.  
–  Identificació de les vores requerides per soldar.  

 
2.  Execució del tall i preparació de vores per a la soldadura. 

–  Interpretació de la simbologia i les especificacions del plànol necessaris per 
soldar. 

–  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. Ajustar paràmetres d'ús.  
–  Selecció dels equips de protecció que cal emprar.  
–  Comprovació de la qualitat del tall amb els instruments de verificació 

adequats. 
–  Neteja de la superfície de tall.  
–  Selecció i identificació dels components de l'equip de soldadura.  
–  Paràmetres de procediment.  
–  Posada a punt de l'equip de soldadura.  
–  Selecció dels equips de protecció que cal emprar.  
–  Identificació dels defectes produïts durant la soldadura.  

 
3.  Soldadura per arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG). 

–  Selecció i identificació dels components de l'equip de soldadura.  
–  Paràmetres de procediment.  
–  Posada a punt de l'equip de soldadura.  
–  Selecció dels equips de protecció que cal emprar.  
–  Identificació dels defectes produïts durant la soldadura.  

 
4.  Integració i comunicació al centre de treball. 

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

mediambiental. 
 

IV.  PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS 
 
 
  Experiència professional 

requerida en l'àmbit de la 
unitat de competència 

 
 
 

Mòduls 
formatius 

 

 
Acreditació requerida 

Amb 
acreditació 

Sense 
acreditació

 
 
 

MF0099_2: 
Soldadura per 
arc elèctric 
amb 
elèctrodes 
revestits. 

● Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de 
grau corresponent o altres títols equivalents. 

● Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

● Tècnic/a superior de la família professional de 
fabricació mecànica. 

● Certificat de professionalitat de nivell 3 de l'àrea 
professional de construccions metàl·liques de la 
família professional de fabricació mecànica. 

 
 
 
 

 
2 anys 

 
 
 
 

 
4 anys 
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Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 

 
 
 
Mòduls 
formatius 

 
 

 
Acreditació requerida 

Amb 
acreditació 

Sense 
acreditació 

 
 
 
MF0100_2: 
Soldadura per 
arc sota gas 
protector amb 
elèctrode no 
consumible. 

● Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de 
grau corresponent o altres títols equivalents. 

● Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

● Tècnic/a superior de la família professional de 
fabricació mecànica. 

● Certificat de professionalitat de nivell 3 de l'àrea 
professional de construccions metàl·liques de la 
família professional de fabricació mecànica. 

 
 
 
 

 
2 anys 

 
 
 
 

 
4 anys 

 
 
 

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

 
Espai formatiu Superfície m2 

15 alumnes 
Superfície m2 
25 alumnes 

Aula polivalent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taller de construccions metàl·liques . . . . . . . . .. . . .  
Magatzem de construccions metàl·liques . . . . . . . . 

30 
160 
40 

50 
160 
40 

 
 
 

Espai formatiu M1 M2 M3 

Aula polivalent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Taller de construccions metàl·liques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Magatzem de construccions metàl·liques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

X 

X 

X

X 

X 

X 

X 

X 

X 
 
 
 
 

Espai formatiu Equipament 

 
 
Aula polivalent 

  

 – Pissarres per escriure amb retolador. 
 – Equips audiovisuals. 
 – Paperògraf. 
 – Material d'aula. 
 – Taula i cadira per al formador. 
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Espai formatiu Equipament 

 
 
 
 
 
 
 

 
Taller de construccions 
metàl·liques 

– Serra alternativa. 
– Trepant fixa i portàtil. 
– Desbarbadores portàtils. 
– Esmeriladores elèctriques. 
– Equips de tall tèrmic: oxitall i plasma. 
– Equips de tall mecànic. 
– Taules per tallar materials metàl·lics. 
– Bancs de treball. 
– Tamborets metàl·lics regulables. 
– Pantalles paravent per aïllar el lloc de treball. 
– Màquina per fer xamfrans. 
– Equips complets de soldadura per arc elèctric amb elèctrodes 

revestits. 
– Equips complets de soldadura TIG. 
– Consumibles (elèctrodes bàsics, rútil, etc.). 
– Taules de soldadura. 
– Equips de protecció individual. 

 
 
 
Magatzem de 
construccions 
metàl·liques 

– Armaris metàl·lics per a eines. 
– Prestatgeries. 
– Carro transportador d'ampolles de gas. 
– Maquinària de transport apropiada per desplaçar elements de 

construccions metàl·liques. 
– Materials (xapes, perfils, etc.). 

 

No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de 
diferenciar necessàriament mitjançant tancaments. 

 
Les instal·lacions i els equipaments han de complir la normativa industrial i 
higienicosanitària corresponent, i han de respondre a mesures d'accessibilitat 
universal i seguretat dels participants. 

 
El nombre d'utensilis, màquines i eines que s'especifiquen a l'equipament dels espais 
formatius ha de ser suficient per a 15 alumnes com a mínim i s'ha d'augmentar en cas 
d'ampliar-ne el nombre. 

 
Quan la formació s'adreci a persones amb discapacitat, caldrà fer les adaptacions i 
els ajustos necessaris per assegurar que hi participin en condicions d'igualtat. 


