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ANNEX 4. CONTINGUTS DELS MP 

DEL CFGS PROJECTES D’EFICACIÓ 

 

MÒDUL 1: REPRESENTACIONS DE CONSTRUCCIÓ. 

UF 1: Representació bàsica de projectes de construcció.  

1. Representació d’elements de construcció: 
1.1 Estris de dibuix. 
1.2 Papers i formats. 
1.3 Retolació normalitzada. 
1.4 Dibuix geomètric. 
1.5 Tipus de representacions: croquis, esquemes, dibuixos i plànols. 
1.6 Tipus de plànols.  
1.7 Escales d’ús en construcció. 
1.8 Acotació. 
1.9 Normalització. 
1.10 Simbologia.  
1.11 Representacions de vistes. Plantes, seccions i alçats.  
1.12 Projecció frontal i de perfil. Ombres. 
1.13 Plànols acotats. Aplicacions. Representacions de superfícies i terrenys. Plantes i 
perfils. 
1.14 Detalls constructius 

2. Realització de croquis de construccions: 
2.1 Normes generals per a l’elaboració de croquis. 
2.2 Tècniques i procés d’elaboració de croquis. 
2.3 Proporcions. 
2.4 Retolació lliure. 
2.5 Acotació de croquis 
2.6 Detalls. 
2.7 Dibuix  en  perspectiva. 

 

UF 2: Representació assistida per ordinador. 

1. Elaboració de la documentació gràfica de projectes de construcció: 
1.1 Disseny assistit per ordinador. Introducció i instal·lació de programari. Interfície d’usuari. 
Inici, organització i desament. Control de les vistes de dibuixos. Elecció del procés de 
treball. Creació i modificació d’objectes. Sistemes de coordenades. Unitats de treball. Ajudes 
al dibuix i precisió en el treball. Anotació i acotació de dibuixos. Traçat i publicació de 
dibuixos a escala.  Gestió de formats d’importació i exportació. 
1.2 Documentació gràfica. Normes generals de representació. 
1.3 Plànols de projectes d’edificació. Situació i emplaçament. Plantes de distribució i cotes. 
Plantes de mobiliari. Memòries de fusteria. Planta de coberta. Seccions.  Alçats. Plànols 
constructius (fonaments, estructura i instal·lacions). Detalls i seccions constructives. 
1.4 Plànols de projectes d’obra civil. Situació i emplaçament. Plànols topogràfics. Plànols de 
traçat en planta. Perfils longitudinals i transversals. Seccions tipus.  
1.5 Plànols de projectes urbanístics. Ordenació urbana. Zonificació i parcel·lació. Vialitat i 
espais públics. Serveis urbans. 
1.6 Dibuix en 3D: Cares. Superfícies. Sòlids. Visualització . 

 

UF 3: Presentació i gestió documental de projectes de construcció . 

1. Realització de presentacions de projectes de construcció: 
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1.1 Treballs amb models en tres dimensions. 
1.2 Perspectives. 
1.3 Textures. 
1.4 Aplicació informàtica d’edició i retoc d’imatges. 
1.5 Fotocomposició. 
1.6 Il·luminació. 
1.7 Muntatge de la presentació. 

2. Elaboració de maquetes d’estudi de projectes de construcció: 
2.1 Estris d’elaboració de maquetes. 
2.2 Materials. Propietats. 
2.3 Metodologia. 
2.4 Tècniques d’execució de volums i formes. 
2.5 Sistemes de fixació i unió. 
2.6 Elements complementaris i d’ambientació. 

3. Gestió de la documentació gràfica de projectes de construcció: 
3.1 Tipus de documents. Formats. 
3.2 Perifèrics de sortida gràfica. 
3.3 Arxius. Contingut i estructura. 
3.4 Normes de codificació. 

 

MÒDUL 2: AMIDAMENTS I VALORACIONS DE CONSTRUCCIÓ. 

UF 1: Amidaments i pressupostos.  

1. Confecció de preus d’unitats d’obra: 
1.1 Definició dels diferents tipus de preus. 
1.2 Estructura de costos: Costos directes i complementaris. Costos indirectes. 
1.3 Costos directes: Mà d’obra, materials i maquinària. 
1.4 Costos indirectes: Mà d’obra, mitjans auxiliars, instal·lacions i construccions a peu 
d’obra, personal tècnic i administratiu. 
1.5 Repercussió dels costos directes i indirectes en la valoració de les unitats d’obra. 

2. Unitats d’obra i anàlisi de projectes de construcció: 
2.1 Descripció de l’estructura del projecte i la seva distribució en capítols d’obra de 
naturalesa diferent. 
2.2 Definició d’unitats d’obra i partides alçades així com de les seves unitats de mesura 
corresponents. 
2.3 Consideració de les fonts documentals o bases de dades en els que s’especifiquen les 
diferents unitats d’obra. 

3. Amidament d’unitats d’obra:  
3.1 Criteris d’amidament. 
3.2 El procés d’amidament.  
3.3 Amidament en obra.  
3.4 Amidament sobre plànol 
3.5 Procediments de càlcul dels amidaments. 

4. Elaboració de pressupostos de treballs de construcció: 
4.1 Definició de pressupostos. Tipus. 
4.2 Pressupost d’execució material. Descripció. Criteris d’elaboració. 
4.3 Pressupost d’execució per contracte. Descripció. Criteris d’elaboració. 
4.4 Pressupost de licitació. Descripció. Criteris d’elaboració. 
4.5 Pressupost d’adjudicació. Descripció. Criteris d’elaboració. 

5. Realització d’amidaments i pressupostos amb eines informàtiques: 
5.1 Processos automatitzats per a l’elaboració de pressupostos. 
5.2 Eines informàtiques de propòsit general. Fulls de càlcul. Bases de dades. 
5.3 Aplicacions específiques per a l’elaboració de pressupostos en obres de construcció. 
Instal·lació del programa. Obtenció i incorporació de bases de preus. 
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5.4 Documentació relativa als treballs d’elaboració de pressupostos. 
5.5 Confecció del document final del pressupost. 
5.6 Incorporació de noves tecnologies en l’elaboració de pressupostos. 

 

UF2: Control de costos 

1. Control de costos en construcció: 
1.1 Diferències entre comptabilitat i control de costos. 
1.2 Estimació de costos. Subministradors. Subcontractes. Ofertes. Concursos. 
1.3 Agrupació dels materials necessaris en lots de contractació. 
1.4 Documentació per a la contractació. 
1.5 Plec de Prescripcions Tècniques de materials. 
1.6 Certificacions. Definició, tipus i característiques. 
1.7 Desviacions usuals en el cost de projectes i obres de construcció. 
1.8 Tipus de pressupostos: pressupost per proporcions (inicial), pressupost objectiu, 
pressupost d’execució i d’altres. 
1.9 Informes de costos: avanç del projecte, variables periòdiques i acumulades, corbes i 
gràfics per al control de costos, contingut habitual dels informes de costos. 

2. El procés del control de costos en projectes/obres de construcció: 
2.1 Costos en fase de disseny: centres de costos (estudis previs, equip de disseny, 
llicències i d’altres) 
2.2 Punts de control de la fase de disseny (presentació d’estudi previ, avantprojecte i 
projectes) 
2.3 Costos en fase de contractació. 
2.4 Costos en fase d’execució. 
2.5 Revisió de costos: causes (petició del client, error del projecte, error de contractació, 
error d’execució, contingències); resolució (modificacions, reformats, reclamacions; 
diferència entre clients públics i privats), preus contradictoris 
2.6 Costos en fase inicial: activitats de gerència, estudis de viabilitat, terres, taxacions i 
d’altres 
2.7 Errors en el control de costos: falta o errors d’informació, errors de càlcul, errors 
d’imputació, manipulacions no autoritzades .  

3. Procés de contractació en construcció: 
3.1 Sistemes d’aprovisionament d’obres i serveis en construcció: adjudicació directa, 
concurs i subhasta; compra i lloguer de materials i equips; contractació i subcontractació de 
serveis, projectes i obres (per administració, amb benefici fix o variable 
3.2 Etapes del procés d’aprovisionament i contractació: conformació de lots; invitació al 
concurs o fer una oferta; preparació de bases de concurs; recopilació i tramesa de 
documents de concurs/ petició d’ofertes; període d’oferta; aclariment i avaluació. 
3.3 Lots de contractació: estratègies de contractació; lots habituals en edificació; lots 
habituals en obres d’urbanització 
3.4 Procediments per a l’avaluació d’ofertes. 
3.5 Clàusules als contractes de proveïdors en construcció: bonificacions i penalitzacions; 
calendari de pagaments; rescissió del contracte; revisió del contracte; disconformitats; ordre 
de prevalença de documents; força major i d’altres. 
3.6 Criteris de comparació d’ofertes: abast complet de l’oferta; homogeneïtat; separació de 
variants; terminis; organització; sistemes d’execució i d’altres. 

4. Realització del control de costos: 
4.1 Aplicacions informàtiques específiques per al control de costos.  
4.2 Documentació relativa als treballs de control de costos. 
4.3 Confecció de la documentació final del controls de costos. 
4.4 Incorporació de noves tecnologies en el control de costos. 

 

MÒDUL 3: REPLANTEIGS DE CONSTRUCCIÓ. 

UF 1: Organització dels replanteigs 

1. Recopilació de dades de replanteig: 
1.1 Fonaments de la topografia. Elements geogràfics. Unitats de mesura. 
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1.2 Coordenades. Coordenades geogràfiques, coordenades cartesianes i coordenades 
polars. 
1.3 Distàncies natural, geomètrica i reduïda. Cotes. Desnivells.  
1.4 Pendents. Talussos. 
1.5 Angles horitzontals i verticals. 
1.6 Orientacions i referències. 
1.7 Projeccions cartogràfiques. 
1.8 Mètodes planimètrics i altimètrics. 
1.9 Aixecaments i replanteigs topogràfics. 
1.10 Representació de terrenys. 
1.11 Interpretació de plànols amb corbes de nivell. 
1.12 Documentació tècnica. Documents relacionats amb els treballs de replanteig. 
Interpretació de documents. Escales, cotes, mesures i simbologia. 
1.13 El terreny i l’obra objecte d’actuació. Cartografia. 

2. Realització de croquis i plànols de replanteig: 
2.1 Replanteig de punts. 
2.2 Replanteig d’eixos i alineacions rectes. Traçat de perpendiculars, paral·leles i bisectrius. 
Traçat d’angles horitzontals. 
2.3 Replanteig de corbes circulars i corbes de transició. 
2.4 Anivellament. Cotes i altures dels punts. Traçat d’angles verticals. 
2.5 Explanacions i rasants. Acords verticals. 
2.6 Replanteig de punts en cota. 
2.7 Mètodes, procediments i tècniques de replanteig. Replanteig planimètric i altimètric. 
2.8 Elaboració de croquis i plànols de replanteig. Reverencia-hi de punts. 
2.9 Aplicacions informàtiques específiques relacionades amb els replanteigs. Models digitals 
del terreny. Prestacions i operativitat. Importació i exportació de dades. 

3. Planificació dels treballs de replanteig: 
3.1 Instruments topogràfics, estris, elements de senyalització i mitjans auxiliars. 
3.2 Instruments simples. 
3.3 Estris i elements de senyalització. 
3.4 Nivells. Característiques, tipus i accessoris. Posada en estació i ús. 
3.5 Distanciòmetre electrònic. 
3.6 Estació total. 
3.7 Sistema de posicionament global (GPS) mitjançant senyal via satèl·lit. 
3.8 Estació de treball informàtica i programes informàtics específics. 
3.9 Posada a punt, manteniment, cura i conservació dels equips. 
3.10 Organització del replanteig. Seqüenciació dels treballs. Recursos necessaris. 
Planificació. 
3.11 Previsió i distribució de recursos humans i materials 

4. Càlculs de replanteig: 
4.1 Elements geomètrics.  
4.2 Segments. Semirectes i rectes. Angles. Polígons. 
4.3 Circumferències. Enllaços i tangències. 
4.4 Corbes de transició. 
4.6 Realització d’operacions i càlculs de replanteig. Càlcul de punts, eixos, traçats i 
elements geomètrics. 
4.7 Realització d’operacions i càlculs específics de replanteig planimètric i altimètric de 
terrenys i construccions. 
4.8 Aplicació de programes informàtics de càlculs de replanteig. 
4.9 Estratègies per a la resolució de problemes  

 

UF 2: Replanteigs d’obres.  

1. Preparació del replanteig 
1.1 Identificació a l’obra dels elements de referència. 
1.2 Identificació de les prestacions i les característiques tècniques i d’utilització dels aparells 
topogràfics. 
1.3 Posada en estació i ús dels instruments topogràfics, útils, elements de senyalització i 
mitjans auxiliars. 
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1.4 Anivellament, orientació i anotació de l’alçada de cada estació segons la taula de la 
llibreta de camp. 

2. Replanteig de punts i elements d’obres de construcció 
2.1 Replanteig planimètric i altimètric de terrenys, construccions i elements d’obra. 
2.2 Replanteig de punts, d’alineacions rectes, de corbes, de d’eixos d’obres longitudinals i 
de rasants. 
2.3 Execució, materialització i comprovació dels replanteigs. Reposició de punts. 
2.4 Substitució de senyals provisionals per definitius. 
2.5 Precisió, exactitud i ordre en les operacions de replanteig. 
2.6 Comprovació de possibles errors en l’execució. 
2.7 Compensació dels errors de tancament. 
2.8 Conservació dels equips, instruments i estris. 
2.9 Coordinació de les tasques de replanteig. Treball en equip. 

 

MÒDUL 4: PLANIFICACIÓ DE CONSTRUCCIÓ 

UF1: Estudis i plans de seguretat  

1. Elaboració de plans de prevenció de riscos laborals: 
1.1 Riscos específics de les obres de construcció. Verificació, identificació i vigilància del lloc 
de treball i entorn. Instal·lacions provisionals. Locals higiènics sanitaris. 
1.2 Riscos específics de les diferents fases d’obra. Demolicions. Moviment de terres. 
Sistema estructural. Sistema envolupant. Sistema de condicionament  i instal·lacions. 
Sistema d’acabats. Equipaments.  
1.3 Riscos específics derivats de l’ús de mitjans auxiliars, equips i eines. 
1.4 Tècniques d’avaluació de riscos. 
1.5 Tècniques preventives específiques. Mesures preventives. Proteccions col·lectives i 
individuals. 
1.6 Estudis de seguretat i salut d’obres de construcció. 
1.7 Simultaneïtat de treballs en obra. Riscos derivats de la interferència d’activitats. 
Identificació i prevenció. 

2. Elaboració de plans de seguretat 
2.1 La seguretat en el projecte de construcció. Anàlisi d’estudis de seguretat i salut. 
2.2 Disposicions i normes de seguretat i salut laboral d’àmbit estatal, autonòmic o local que 
afecten al sector. 
2.3 Plans de seguretat i salut. Contingut. Documents. 
2.4 La prevenció de riscos en les normes internes de les empreses del sector. 
2.5 L’organització de la prevenció dins de l’empresa. 
2.6 Proteccions en màquines i instal·lacions. 
2.7 Seguretat en els mitjans auxiliars. Normativa i documentació gràfica: 
Elements de protecció personal. Elements de proteccions col·lectives. Bastides, ponts 
volats, cavallets, plataformes i escales. Mitjans d’elevació: corrioles, ascensors, 
muntacàrregues, grues, cintes transportadores. 
2.8 Seguretat en les instal·lacions provisionals i tallers d’obra. Normativa i documentació 
gràfica: 
Lavabos, vestuaris i menjadors. Instal·lacions de subministrament d’energia. Estacions de 
rentada i greixatge. Magatzems de combustible, greixos i olis. Magatzems de productes 
perillosos. Tallers mecànics. Tallers de ferralla i soldadura. Tallers de fusteria.  
2.9 Seguretat en la maquinària. Normativa, documentació gràfica, característiques generals, 
indicadors i dispositius de seguretat: 
Maquinària de moviment de terres i roques. Maquinària d’elevació. Maquinària per al 
tractament d’àrids. Maquinària per a la fabricació i posada en obra del formigó. Maquinària 
de perforació i fonamentació terrestre, marítima i fluvial. 

3. Aplicació del pla de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
3.1 Mètodes de prevenció pels diversos tipus de tall d’obra: 
Influències de la climatologia. Prevenció contra el foc. Prevenció i protecció del corrent 
elèctric. 
3.2 Seguretat en el tall d’obra. Normativa i documentació gràfica. 
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3.3 alls de moviments de terres i roques: buidats, talussos i terraplens, camins de circulació, 
cunetes, esllavissades. 
3.4 Treballs subterranis: processos de contenció de terres. Emissió de contaminants. 
3.5 Obres marítimes, fluvials i hidràuliques: mitjans de protecció personal, equips flotants. 
3.6 Talls d’obra d’edificació i enderroc:  
Demolicions. Moviment de terres. Sistema estructural. Sistema de tancaments. Sistema de 
condicionament i instal·lacions. Sistema d’acabats. Equipaments. 

 

UF2: Planificació de projectes i obres 

1. Identificació d’activitats i mètodes de planificació de desenvolupament de projectes:  
1.1 Desenvolupament de projectes de construcció. Fases, documentació associada i tràmits. 
Agents que intervenen o es consulten. 
1.2 Determinació dels plànols i documents necessaris per a la definició d’un projecte. 
Contingut i condicions de lliurament segons les diferents fases. 
1.3 Projectes d’edificis d’ús residencial i no residencial. 
1.4 Projectes de rehabilitació. 
1.5 Tipus de projectes d’obra civil: vials, urbanitzacions, serveis urbans, ... 
1.6 Planificació i programació d’activitats en l’elaboració de projectes de construcció. Funció. 
Objectiu. Abast. Fases. 
1.7 Plans. Tipus. Principis bàsics per a l’elaboració de plans. Definició del pla de treball. 
1.8 Mètodes i principis bàsics de planificació. Pert, CMP, Gantt, Roy. 
1.9 Descripció dels processos de desenvolupament de projectes de construcció. Criteris per 
a la seva descomposició en fases. Relacions entre les fases. 
1.10 Descripció d’activitats en construcció. Criteris per a la descomposició dels processos 
de projecte en activitats. 
1.11 Identificació d’activitats. Relacions de precedència i simultaneïtat. Quadres d’activitats. 
1.12 Determinació d’objectius, terminis i recursos materials i humans disponibles. 
1.13 Determinació de les pautes de col·laboració amb gabinets especialitzats externs. 
1.14 Establiment del mètode de comprovació del contingut dels diferents documents i 
plànols d’un projecte. 
1.15 Distribució en apartats dels plànols i documents per a la confecció dels expedients.  

2. Identificació d’activitats i mètodes de planificació d’obres de construcció: 
2.1 Execució d’obres de construcció. Fases i processos. Agents que intervenen o es 
consulten. 
2.2 Planificació i programació d’activitats d’obres de construcció. Funció. Objectiu. Abast. 
Fases. 
2.3 Plans. Tipus. Principis bàsics per a l’elaboració de plans. 
2.4 Mètodes i principis bàsics de planificació. Pert, CMP, Gantt, Roy. 
2.5 Descripció dels processos d’execució d’obres de construcció. Criteris per a la seva 
descomposició en fases. Relacions entre les fases. 
2.6 Descripció d’activitats en construcció. Criteris per a la descomposició dels processos 
constructius en activitats i durada. 
2.7 Identificació d’activitats. Relacions de precedència i simultaneïtat. Quadres d’activitats. 
2.8 Determinació d’objectius, terminis i recursos materials i humans disponibles. 
2.9 Treballs i tràmits per la contractació d’obres. 

3. Elaboració de seqüències de processos de desenvolupament de projectes i execució d’obres 
en construcció: 

3.1 Seqüència d’activitats en edificació. Tipologia de projectes i obres d’edificació. 
3.2 Seqüència d’activitats en obres civils. Pla bàsic. Diagrama de fases. 
3.3 Relacions entre activitats. Representació esquemàtica. Criteris per a l’agrupació 
d’activitats. 
3.4 Estimació de recursos. Relació entre rendiments, costos i temps. 
3.5 Estructura jeràrquica de les obres de construcció:  direcció facultativa, coordinador de 
seguretat, cap d’obra, encarregats, caps d’equip, operaris, entre d’altres 
3.6 Eines informàtiques per a l’elaboració de diagrames i esquemes. 

4. Programació de projectes i obres de construcció: 
4.1 Documentació tècnica per a la programació d’activitats. Documentació gràfica. Unitats 
d’obra. Amidaments i valoracions. Estimació de costos. Rendiments. 
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4.2 Bases de dades en construcció. 
4.3 Estimació de temps. Precedències i simultaneïtats. 
4.4 Tècniques de programació. Aplicació de procediments per a la representació i el càlcul 
de programes.  
4.5 Elaboració de programes de disseny, de contractació i de control d’obres de construcció. 
Fases. Etapes. Activitats. Recursos. Temps. Agents que intervenen. 
4.6 Aplicació de programes informàtics per a la programació. 
4.7 Resolució de problemes en la programació de projectes i obres de construcció. 

5. Seguiment de la planificació: 
5.1 Actualització de la planificació: 
5.2 Elaboració de calendaris, cronogrames i diagrames de control. 
5.3 Revisió de la planificació. Desviacions. Modificacions al projecte. 
5.4 Informes de planificació. Avanç del projecte. 

6. Gestió del control documental: 
6.1 Funció del control documental. 
6.2 Etapes en la creació i tramitació de documents. 
6.3 Sistemes de control documental. 
6.4 Documents subjectes a control documental: comunicació, econòmics, disseny, gestió, 
legals i qualitat. 
6.5 Documents emprats en la fase inicial, de disseny i execució. 
6.6 Actualització de la documentació de projecte i obra. 
6.7 Aplicacions informàtiques emprades en control documental. 

 

MÒDUL 5: INSTAL·LACIONS EN EDIFICACIÓ 

UF 1: Instal·lacions d’aigua i electricitat.  

1. Configuració d’instal·lacions de fontaneria i sanejament: 
1.1 Conceptes bàsics en fontaneria. Cabal de consum, velocitat de fluids, pressió, pèrdues 
de càrrega, coeficients de simultaneïtat. 
1.2 Materials emprats en instal·lacions de fontaneria i sanejament: acer, coure, polietilè, 
polipropilè, PVC, polibutilè i d’altres. Repercussió econòmica, qualitat i durabilitat dels 
materials 
1.3 Elements necessaris a les instal·lacions: canalitzacions, vàlvules de tall, vàlvules de 
retenció, vàlvules de desguàs, vàlvules reductores de pressió, filtres, equips de mesura, 
purgadors, abraçadores i aïllaments. 
1.4 Dimensions de la cambra de comptadors. Càlculs dels cabals de consum i de 
recirculació.  Coeficients de simultaneïtat. Pressió en diferents punts de la instal·lació i 
pèrdues de càrrega. Dimensionament dels comptadors. 
1.5 Conceptes bàsics de sanejament: tipus d’aigües residuals (pluvials, fecals i industrials), 
velocitat dels fluids, pluviometria i unitats de descàrrega. 
1.6 Elements de la instal·lació: baixants, col·lectors, boneres, canalons, sifons, ventilació, 
vàlvules de purga, arquetes sifòniques, drenatges soterrats, arquetes i claveguerons. Pous 
de bombament. 
1.7 Càlculs: càlculs de la intensitat de pluja de la zona i del cabal d’evacuació, càlcul del 
pendent i velocitat dels col·lectors. Càlcul de les unitats de descàrrega d’evacuació. 

2. Configuració d’instal·lacions d’electricitat: 
2.1 Conceptes bàsics d’electricitat: tensió, potencia, intensitat, caiguda de tensió i coeficient 
de simultaneïtat. Corrent monofàsic i trifàsic. Alta i baixa tensió. 
2.2 Elements de la instal·lació elèctrica: conductors, caixa general de protecció, línia general 
d’alimentació, equips de mesura, derivacions individuals, quadres de comandament, 
magnetotèrmics, diferencials, preses de corrent, interruptors, xarxa de terra i connexions 
equipotencials. 
2.3 Elements exteriors (llums, endolls, caixes de connexió, entre d’altres)   
2.4 Dimensions de la cambra o armari de comptadors.  Armaris i quadres de comandament i 
control. Càlcul de conductors, interruptors magnetotèrmics i diferencials. 
2.4 Hàbits d’actuació responsable en les tasques i operacions proposades. 
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UF 2: Instal·lacions de gas, calefacció, climatització, ventilació i 

producció d’ACS.  

1. Configuració d’instal·lacions de ventilació: 
1.1 Conceptes bàsics de ventilació: cabal, nombre de renovacions, velocitat del fluid i 
pèrdua de càrrega. Ventilació natural i forçada en habitatges. Ventilació forçada en garatge 
aparcament. 
1.2 Elements de la instal·lació de ventilació: reixetes, conductes, extractors, detectors de 
CO, cortines tallafocs, xemeneies i elements de suport. 

2. Configuració d’instal·lacions de gas i calefacció: 
2.1 Conceptes bàsics de gas: poder calorífic superior dels gasos, potència consumida, 
simultaneïtat, velocitat màxima admissible, pèrdua de càrrega, baixa pressió i mitja pressió. 
2.2 Elements de la instal·lació de gas: comptadors, barlet, vàlvules de seguretat, filtres, 
vàlvules, reixetes de ventilació i canalitzacions. 
2.3 Conceptes bàsics de calefacció: coeficient de simultaneïtat, resistència tèrmica, 
conductivitat tèrmica, coeficient superficial de transmissió, coeficient de transmissió tèrmica, 
calor específica de l’aire, renovació d’aire, càrrega tèrmica. 
2.4 Sistemes de calefacció. 
2.5 Elements de la instal·lació de calefacció : calderes, elements de transmissió, 
canalitzacions, vàlvules de tall, purgadors i vàlvules. 

3. Configuració d’instal·lacions de climatització: 
3.1 Conceptes bàsics de climatització: condicions de confort, temperatura, humitat, 
ventilació i velocitat de l’aire. Transmissió de calor per conducció, convenció i radiació. 
Nocions generals sobre psicometria i hidràulica. 
3.2 Elements de la instal·lació de climatització: equips de producció de calor; calderes, 
bombes de calor i generadors d’aire calent. Equips de producció de fred: refredadores i 
torres de refrigeració. Conductes de distribució d’aire i de líquids. Reixetes, difusors, 
toveres. Elements terminals; fan coils, inductors i unitats de tractament d’aire. 

4. Configuració d’instal·lacions d’ACS. 
4.1 Dimensionament d’instal·lacions solars en edificis aplicant criteris d’eficiència energètica: 
4.2 Càlcul de necessitats d’ACS segons reglamentació vigent. 
4.3 Sistema d’emmagatzematge, distribució i control en instal·lacions solars tèrmiques. 
4.4 Esquema i components d’una instal·lació tèrmica solar: Captadors  solars, acumuladors, 
bescanviadors, bombes circuladores, canonades, vàlvules, vas d’expansió, purgadors, 
sistemes d’ompliment i sistema elèctric de control. Simbologia. 
4.5 Sistemes de recolzament : escalfadors elèctrics i calderes 
4.6 Equilibrat hidràulic de la instal·lació. 
4.7 Càlcul de canonades i circuladors. 
4.8 Càlcul de vas d’expansió. 
4.9 Vàlvules de seguretat, antiretorn. 
4.10 Sistemes de distribució centralitzats i descentralitzats. 
4.11 Energies renovables i d’alta eficiència. 

 

UF 3: Instal·lacions especials, de protecció contra incendis i de 

telecomunicacions. 

1. Representació d’instal·lacions especials: 
1.1 Ascensors. Elements mecànics, hidràulics, pneumàtics i elèctrics. Realització de plànols. 
1.2 Elements que configuren una instal·lació d’energia solar fotovoltaica : camp de 
col·lectors, reguladors de càrrega, inversors, bateries. Connexió a xarxa. 
1.3 Panells i mòduls fotovoltaics : inclinació i orientació, emplaçament del camp de 
col·lectors, distància entre panells, estructures de suport i ancoratge, sistemes de 
seguiment. 
1.4 Aspiració centralitzada. Elements que ho componen : aspiradors, preses d’aspiració, 
conduccions. Recintes per a la recollida de residus. Esquemes.  
1.5 Elements que configuren un sistema de reg automàtic : sensors, programadors, 
aspersors, difusors, electrovàlvules. 
1.6 Elements fonamentals d’una instal·lació domòtica: sensors (detectors volumètrics, 
d’incendis, de gas, d’inundació, de ruptura de vidres), actuadors, dispositius de control i 
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elements auxiliars. Sistemes de seguretat, càmeres per a circuits tancats de TV. Control 
d’accessos i targeters. Termòstats digitals, pantalles tàctils. 
1.8 Parallamps. Elements que els componen. Presa de terra. 

2. Configuració d’instal·lacions de detecció i extinció d’incendis: 
2.1 Conceptes bàsics: sector d’incendis, vestíbuls d’independència, detecció, extinció i 
sistemes d’extinció fixos o mòbils. 
2.2 Elements de la instal·lació: canalitzacions, boques d’incendi, vàlvules, grups de pressió 
per a incendis, aljubs exclusius d’incendis i connexions siameses. Detectors de fums, 
detectors de gas, extintors, central d’incendis, alarmes, xarxa de ruixadors, hidrants i 
columnes seques. 
2.3 Càlcul del nombre i distribució d’elements, fixes i mòbils d’extinció, canalitzacions 
d’aigua per a ruixadors, boques d’aigua i columnes seques. 

3. Configuració d’instal·lacions de telecomunicacions:  
3.1 Elements que configuren els sistemes recepció de ràdio i televisió (terrestre, satèl·lit i 
cable). Emplaçament d’antenes receptores. Simbologia de les instal·lacions d’antenes. 
3.2 Elements que configuren les instal·lacions d’intercomunicació i telefonia. 
3.3 Tipus de canalitzacions: externa, d’enllaç, principal, entre d’altres. 
3.4 Tipus de recintes i armaris de telecomunicacions. Previsió d’espais. 
3.5 Representació d’instal·lacions de telecomunicacions: plànols i esquemes. 

 

MÒDUL 6: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓ 

UF 1: Limitació de la demanda energètica d’edificis  

1. Avaluació de l’aïllament en tancaments d’edificis: 
1.1 Tipus d’aïllaments, característiques tèrmiques i comportament davant el foc i la 
degradació higroscòpica. 
1.2 Transmissió de calor en un element de diverses capes. 
1.3 Ubicació de capes en un tancament. 
1.4 Conductivitat i transmitància. 
1.5 Renovació d’aire i infiltracions.  
1.6 Tipus de condensacions 
1.7 Ponts tèrmics. 

2. Comprovació de l’envolupant i instal·lacions tèrmiques de l’edifici: 
2.1 Zonificació geogràfica i radiació solar : incidència de la radiació solar en els cicles d’estiu 
i d’hivern, radiació solar i orientació. 
2.2 Protecció solar directa i indirecta : ràfecs, vols, tendals, pantalles vegetals i persianes. 
2.3 Components naturals en materials aïllants, enfoscats i pintures. 
Transpirabilitat en tancaments i revestiments : fonaments, causes i efectes. 
2.4 La vegetació: cobertes enjardinades, plantacions de fulla caduca.  
2.5 Façanes hivernacles: combinació de finestrals i panells fotovoltaics. 
2.6 Energies alternatives: geotèrmica, solar, fotovoltaica, biomassa, biodièsel. 
2.7 Ubicació d’equips de climatització : pèrdues per transport energètic. 

3. Determinació de la limitació de la demanda energètica en edificació: 
3.1 Fonaments tècnics de la limitació de demanda energètica. 
3.2 Zonificació climàtica. 
3.3 Classificació dels espais, envolupant tèrmica i tancaments. Paràmetres. 
3.4 Limitació de la demanda energètica. 
3.5 Compliment de les limitacions de permeabilitat a l’aire a les fusteries de buits i lluernaris. 
3.6 Control de les condensacions intersticials i superficials. 
3.7 Codi tècnic de l’edificació. Document bàsic HE Estalvi d’energia. Secció HE1. Limitació 
de la demanda energètica. 
3.8 Codi tècnic de l’edificació. Document bàsic HS Salubritat. Secció HS 3. 3.9 Qualitat de 
l’aire interior. Interpretació de la normativa. 

 

UF 2: Qualificació energètica d’edificis.  

1. Càlcul de la demanda energètica en edificació: 
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1.1  Aplicació de l’opció general en el càlcul de la demanda energètica. 
1.2 Utilització de programes informàtics qualificats com a "Document reconegut" en la 
normativa vigent. 
1.3 Definició i característiques de l’envolupant tèrmica. 
1.4 Característiques de l’edifici de referència. 
1.5 Condicions ambientals i climàtiques. 
1.6 Control solar: orientació, superfície vidrada, absortivitat, factor d’ombra, factor solar, 
factor solar modificat, voladissos, reculades i dispositius de lames. 
1.7 Elements d’ombra i obstacles remots. 
1.8 Informe de resultats. 
1.9 Opcions de millora de resultats: orientació, proteccions solars, optimització d’aïllaments, 
sistemes energètics d’alta eficiència.  
1.10 Anàlisi de les causes d’una incidència en el càlcul de la demanda energètica en 
edificació.  Solucions possibles. 

2. Qualificació energètica dels edificis: 
2.1 Instal·lacions energètiques. 
2.2 Contribució a la qualificació de sistemes de calefacció, refrigeració, ventilació i producció 
d’aigua calenta sanitària. 
2.3 Contribució a la qualificació dels sistemes d’il·luminació al sector terciari. 
2.4 Contribució a la qualificació dels sistemes solars i de cogeneració. 
2.5 Sistemes energètics i càlcul d’emissions: emissions associades a les fonts energètiques. 
2.6 Qualificació energètica: aplicació de l’opció general. 
2.7 Utilització de programes informàtics qualificats com a "Document reconegut" en la 
normativa vigent. 
2.8 Modelatge de les instal·lacions. 
2.9 Fonaments de l’escala energètica. 
2.10 L’etiqueta: normalització, escala i dades de qualificació. 
2.11 Valors de referència al certificat d’eficiència energètica d’un edifici. 
2.12 RD 47/2007, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència 
energètica d’edificis de nova construcció. 
2.13 Codi tècnic de l’edificació. Document bàsic HE Estalvi d’energia. Secció HE2. 
2.14 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (RITE) i les seves Instruccions tècniques. 
2.15 Codi tècnic de l’edificació. Document bàsic HE Estalvi d’energia. Secció HE3. 
2.16 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 
2.17 Codi tècnic de l’edificació. Document bàsic HE Estalvi d’energia. Secció HE4. 
2.18 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 

 

MÒDUL 7: DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ 
RESIDENCIAL. 

UF1. Estudis previs de projectes d’edificació.  

1. Organització del desenvolupament de projectes d’edificació residencial: 
1.1 Gabinets tècnics: tipus, organització, personal i recursos. 
1.2 Tipus de projectes d’edificació residencial. 
1.3 Planificació del desenvolupament de projectes. 
1.4 Recerca i anàlisi de la informació i documentació necessàries. Presa de dades: zona 
geogràfica i emplaçament de la construcció, dades topogràfiques i dades sobre el 
reconeixement del terreny. Aixecament del perímetre del solar. 

2. Elaboració de propostes de distribució de projectes d’edificació residencial: 
2.1 Normativa i recomanacions: objecte, àmbit d’aplicació, estructura i continguts. 
2.2 Pla General d’Ordenació Urbana. 
2.3 Codi Tècnic de l’Edificació 
2.4 Identificació de necessitats. 
2.5 Tipologies d’edificació residencial plurifamiliar en alçada. 
2.6 Instal·lacions bàsiques. 
2.7 Locals principals de l’habitatge. 
2.8 Factors climàtics. 
2.9 Estudi i valoració d’alternatives. 
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UF2. Projecte bàsic d’edificació.  

1. Redacció de la documentació escrita d’un projecte bàsic d’edificació residencial plurifamiliar 
en alçada: 

1.1 Dades prèvies. 
1.2 Estudi i aplicació de la normativa vigent. 
1.3 Confecció de la memòria descriptiva.  
1.4 Justificació de les condicions urbanístiques. 
1.5 Memòria constructiva. Sustentació de l’edifici, sistema estructural, sistema envolupant, 
sistema de compartimentació. 
1.6 Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació: exigències bàsiques en seguretat estructural 
(SE), de seguretat en cas d’incendi (SI), de seguretat d’utilització (SEU), de salubritat (SH) i 
de protecció contra el soroll i d’estalvi d’energia. 
1.7 Pressupost estimatiu. Criteris d’obtenció. 
1.8 Aplicacions específiques i programari d’ofimàtica (processador de textos, fulls de càlcul, 
bases de dades, presentacions i accés a Internet) per a l’elaboració de la documentació 
escrita del projecte 

2. Elaboració de la documentació gràfica de projectes bàsics d’edificació residencial 
plurifamiliar en alçada: 

2.1 Situació i emplaçament. 
2.2 Distribució. Mobiliari.  
2.3 Cotes i superfícies. 
2.4 Cobertes. 
2.5 Seccions. 
2.6 Alçats. 
2.7 Programari i aplicacions específiques de representació i desenvolupament de projectes 
per a l’elaboració de la documentació gràfica.  
 

UF3.Projecte executiu d’edificació.  

1. Redacció de la documentació escrita d’un projecte executiu d’edificació residencial 
plurifamiliar en alçada: 

1.1 Dades prèvies. 
1.2 Estudi i aplicació de la normativa vigent. 
1.3 Confecció de la memòria i annexos. 
1.4 Memòria descriptiva. 
1.5 Memòria constructiva. Sustentació de l’edifici, sistema estructural, sistema envolupant, 
sistema de compartició. 
1.6 Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació: exigències bàsiques en seguretat estructural 
(SE), de seguretat en cas d’incendi (SI), de seguretat d’utilització (SEU), de salubritat (SH) i 
de protecció contra el soroll i d’estalvi d’energia. 
1.7 Annexos a la memòria: justificació de les condicions urbanístiques, informació 
geotècnica, càlcul de l’estructura, protecció contra incendi, instal·lacions de l’edifici i 
eficiència energètica. 
1.8 Plecs de condicions. Índole facultativa. Índole tècnica. Índole econòmica. Índole legal. 
1.9 Pressupost. Amidament. Preus descompostos. Pressupost d’execució material. 
1.10 Aplicacions específiques i programari d’ofimàtica (processador de textos, fulls de càlcul 
i bases de dades) per a l’elaboració de la documentació escrita del projecte 

2. Elaboració de la documentació gràfica de projectes executius d’edificació residencial 
plurifamiliar en alçada: 

2.1 Situació i emplaçament. 
2.2 Escomeses. 
2.3 Fonaments i sanejament. 
2.4 Replanteig de pilars, buits en forjats, escales, caixes d’ascensors i passos 
d’instal·lacions. 
2.5 Estructura. 
2.6 Distribució. Cotes i superfícies, mobiliari. 
2.7 Cobertes. 
2.8 Seccions. 
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2.9 Alçats. 
2.10 Fusteria interior i exterior. 
2.11 Secció constructiva de façana. 
2.12 Altres detalls constructius, fonaments, estructura, coberta. 
2.13 Programari i aplicacions específiques de representació gràfica i desenvolupament de 
projectes.  

3. Representació d’instal·lacions bàsiques de projectes d’edificació residencial: 
3.1 Instal·lacions bàsiques. 
3.2 Fontaneria  
3.3 Energia solar tèrmica i ACS. 
3.4 Sanejament. 
3.5 Electricitat. 
3.6 Telecomunicacions. 
3.7 Seguretat contra incendis. 
3.8 Calefacció. 
3.9 Extracció de fums, gasos i residus. 
3.10 Instal·lacions de protecció contra incendis i d’extinció. 
3.11 Plànols d’instal·lacions: de situació, generals, de planta, alçats, seccions, de detall i 
esquemes de principi. Perspectives. 
3.12 Escales, formats i criteris de representació recomanats pels plànols de les 
instal·lacions. 
3.13 Programes informàtics per a l’elaboració de plànols, desenvolupament de projectes i 
esquemes de principi.  
3.14 Col·laboració amb equips de treball externs. 

4. Gestió de la documentació de projectes d’edificació residencial: 
4.1 Sistemes de documentació en projectes, registre i codificació. 
4.2 Funció de la gestió documental en un gabinet tècnic. 
4.3 Sistemes de control documental: suport físic i sistemes informàtics. 
4.4 Tipus d’arxiu físic: carpetes per a documents, arxivadors de plànols i arxivadors en 
suports informàtics (CD, DVD, suports externs i d’altres). 
4.5 Sistemes d’arxiu i còpia de seguretat informàtics: suports i sistemes; metodologia de 
gestió d’arxius en sistemes operatius d’ordinador. Còpies de seguretat externes. 
4.6 Actualització de la documentació de projecte i obra.  
4.7 Factors d’innovació tecnològica i organitzativa: sistemes, procediments i tècniques 

 

UF4. Projectes d’edificació amb programari de modelatge. 

1. Organització del desenvolupament de projectes d’edificació residencial amb programari de 
modelatge d’edificis:  

1.1 Tipus de projectes d’edificació residencial.  
1.2 Recerca i anàlisi de la informació i documentació necessàries.  
1.3 Presa de dades: geogràfiques, topogràfiques, de reconeixement del terreny i de l’ 
emplaçament. 
1.4 Planificació del desenvolupament de projectes d’edificació residencial. Assignació de 
tasques.  
1.5 Organització amb permisos i claus d’accés. Administrador i usuaris.  
1.6 Utilització de fitxers compartits. 
1.7 Desenvolupament de projectes amb programari de modelatge d’edificis. 

2. Documentació gràfica i documental de projectes d’edificació residencial plurifamiliar en 
alçada 

2.1 Elaboració de la documentació gràfica i documental de projectes d’edificació residencial.  
2.2 Utilització del programari de modelatge d’edificis. Entorn de treball.  
Inici d’un nou projecte, organització. Treball individual o en equip. Gestió de plantes. 2.3 
Elecció del procés de treball. Control de les vistes. Importació de projectes en altres formats. 
2.4 Creació i modificació d’elements arquitectònics. Símbols 2D, text, anotació de dibuixos i 
llegendes.  
2.5 Documentació gràfica. Normes generals de representació. 
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2.6 Plànols de projecte d’edificació. Situació i emplaçament. Plantes de fonamentació i 
estructura. Plantes de distribució i cotes. Plantes de mobiliari. Planta de coberta. Seccions. 
Alçats. Ombres.  
2.7 Quadres de superfícies. Memòries de fusteria. Llistats. 
2.8 Assignació de materials i textures. Llums.  
2.9 Vistes renderitzades. Fotocomposicions i animacions. 
2.10 Composició i traçat de plànols. Importació / exportació de dades en formats editables 
i/o no editables. 
2.11 Desament i arxiu.  
2.12 Controls i seguretat de les dades.  

 

MÒDUL 8: DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ NO 
RESIDENCIAL 

UF 1: Organització i desenvolupament de projectes d’instal·lacions en 

edificació 

1. Organització del desenvolupament de projectes d’instal·lacions: 
1.1  Projectes d’instal·lacions en edificació no residencial. Fases del projecte d’instal·lacions. 
Grau de definició de les instal·lacions.  Presa de dades. 
1.2 Gabinets tècnics: tipus, organització, personal, recursos. 
1.3 Presa de dades: utilitat, canals d’obtenció. 
1.4 Reglamentació aplicable a les instal·lacions d’edificacions no residencials: objecte, àmbit 
d’aplicació, estructura i continguts. 
1.5 Normativa tècnica, obligatòria i recomanada, referenciada en la reglamentació aplicable. 
Normes UNE i EN aplicables a les instal·lacions. 
1.6 Ordre i seqüenciació de les instal·lacions en una edificació no residencial.  
1.7 Documentació dels projectes d’instal·lacions. 

2. Desenvolupament de projectes d’instal·lacions: 
2.1 Compliment del  CTE a tots els documents bàsics que l’afectin. 
2.2 Instal·lacions elèctriques en alta tensió. Paràmetres bàsics. Reglaments i lleis 
d’aplicació. Centres de transformació.  
2.3 Instal·lacions elèctriques en baixa tensió. Reglaments. lleis i normes. Instal·lacions 
d’enllaç. Posada a terra. Esquemes unifilars. Dispositius de protecció.  
Instal·lacions en locals de pública concurrència. Instal·lacions dels locals amb risc d’incendi 
o explosió. Instal·lacions especials: piscines, fonts, maquinària, instal·lacions provisionals i 
temporals de les obres. Materials. 
2.4 Distribució en BT i enllumenat públic. Paràmetres bàsics. Reglaments, lleis i normes 
municipals i de les companyies distribuïdores. Tipus de xarxes de distribució i d’enllumenat 
públic. Traçat, conduccions, arquetes, armaris de distribució i caixes generals de protecció. 
Suports i llums. Materials de les instal·lacions de distribució i d’enllumenat públic. 
2.5 Instal·lacions de subministrament d’aigua freda. Normativa. Escomeses. 
Dimensionament de conduccions. Esquemes unifilars.  Materials i equips de les 
instal·lacions de subministrament d’aigua freda. 
2.6 Instal·lacions de subministrament d’aigua calenta sanitària (ACS). Reglaments 
d’aplicació. Dimensionament de conduccions. Esquemes unifilars.  Materials i equips 
d’instal·lacions de subministrament d’ACS. 
2.7 Producció centralitzada i individual d’ACS. Reglaments d’aplicació. Equips de producció 
individual i de producció centralitzada. Calderes. Bombes de calor. Col·lectors solars 
tèrmics. Dipòsits d’acumulació. Bescanviadors de calor. Retorns. Materials. Aïllament. 
Obtenció d’ACS mitjançant Energies renovables. Eficiència energètica en equips i 
instal·lacions d’ACS. 
2.8 Evacuació d’aigües residuals i pluvials. Reglaments d’aplicació. Exigències. Disseny i 
traçat de les xarxes d’evacuació. Elements de les xarxes d’evacuació. Dimensionament. 
Ventilació de xarxes d’evacuació. Materials de les xarxes d’evacuació. 
2.9 Depuració i abocament. Reglaments i lleis. Justificació i paràmetres bàsics d’una estació 
depuradora d’aigües residuals (EDAR). 
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2.10 Instal·lacions de gas i de combustibles líquids. Reglaments d’aplicació. Dipòsits aeris i 
enterrats. Ubicació dels dipòsits i distàncies de seguretat. Dispositius de seguretat. Materials 
de les instal·lacions de gas i combustibles líquids. 
2.11 Instal·lacions de protecció contra incendis. Reglaments. Requisits constructius. 
Materials utilitzats en les instal·lacions conta incendis. Resistència i estabilitat davant el foc. 
Sectorització. Instal·lacions: BIEs, hidrants, ruixadors, detecció i alarma, extintors i 
senyalització. Extinció automàtica. 
2.12 Instal·lacions de climatització. Reglaments d’aplicació. Conceptes. Exigències de 
benestar i higiene: qualitat tèrmica, ambiental i acústica. Qualitat i renovació de l’aire.  
Instal·lacions i equips de condicionament d’aire i ventilació. Humidificadors. Conductes 
d’aire i xarxes d’aigua freda i calenta. Materials i aïllaments. Aïllaments de xarxes de 
canonades.  
2.13 Instal·lacions frigorífiques. Reglaments. Càlcul de necessitats i pèrdues. Sistemes de 
refrigeració. Grups frigorífics. Materials i elements d’una instal·lació frigorífica. Refrigerants. 
Sales de màquines.  
2.14 Instal·lacions solars fotovoltaiques. Reglaments d’aplicació. Justificació de l’exigència. 
Paràmetres bàsics d’una instal·lació fotovoltaica. Situació i orientació. Emmagatzematge de 
l’energia elèctrica. Connexió a la xarxa elèctrica. Materials emprats en les instal·lacions 
fotovoltaiques.  
2.15 Instal·lacions de ventilació. Reglaments d’aplicació. Justificació de les necessitats. 
Condicions de confort i salubritat. Renovació d’aire. Extracció natural. Extracció forçada. 
Sobrepressió. Ventilació en cas d’incendi. Aïllament i protecció de les instal·lacions de 
ventilació davant al soroll i vibracions. Materials. 
2.16 Programes informàtics específics per al càlcul de les instal·lacions d’edificació no 
residencial. 
2.17 Hàbits d’actuació responsable en les tasques i operacions que s’han de realitzar. 

3. Elaboració d’esquemes de principi d’instal·lacions:  
3.1 Esquemes de principi. Esquemes elèctrics, de climatització, de gas, de refrigeració, de 
calefacció, de xarxes d’aigua freda i calenta, de ventilació, de protecció contra incendis, 
d’aspiració centralitzada i de producció d’ACS (amb i sense energies renovables). 
Esquemes 2D. Retolació i acotació d’esquemes. Simbologia normalitzada. 
3.2 Esquemes en perspectiva. Esquemes de distribució de canonades d’aigua freda, 
calenta, de gas i de calefacció/climatització i de conductes d’aire i d’aspiració centralitzada. 
3.3 El procés d’elaboració de croquis d’instal·lacions. 
3.4 Programes informàtics per a l’elaboració d’esquemes de principi.  

 

UF 2: Documentació gràfica de projectes d’instal·lacions en edificació.  

1. Elaboració de plànols d’instal·lacions: 
1.1 Plànols d’instal·lacions: plànols de situació, plànols generals, plànols de planta, alçats, 
seccions, plànols de detall. Perspectives. 
1.2 Escales i formats recomanats pels plànols de les instal·lacions. 
1.3 Programes informàtics per a l’elaboració de plànols i esquemes de principi. 

2. Elaboració de plànols de detall d’instal·lacions: 
2.1 El plànol de detall en instal·lacions. Escales i formats. 
2.2 La interacció entre instal·lacions i d’aquestes amb l’edificació: preceptes reglamentaris, 
ordre i jerarquia d’execució de les instal·lacions, distàncies mínimes entre instal·lacions i 
distàncies de seguretat a elements característics. 
2.3 Solucions constructives. 
2.4 Retolació i acotació de plànols de detalls. 
2.5 Programes informàtics per a la elaboració de plànols de detalls de les instal·lacions. 
 

UF 3: Documentació escrita de projectes d’instal·lacions en edificació.  

1. Redacció de documents d’un projecte d’instal·lacions: 
Estructura d’un projecte: tipus de documents. Informació continguda en els documents del 
projecte. 

1.1 Formats i suport de presentació de documents de projectes d’instal·lacions. 
1.2 Errors usuals associats a la discordança de dades entre els diferents documents que 
componen el projecte. 
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1.3 Aplicacions ofimàtiques en projectes d’instal·lacions. Gestió de formats d’importació i 
exportació. Edició i explotació de fulls de càlcul i bases de dades. Edició de presentació. 
Arxiu. 
1.4 Factors d’innovació tecnològica i organitzativa en la redacció de projectes 
d’instal·lacions. 

2. Elaboració de pressuposts d’instal·lacions: 
2.1 Descripció de l’estructura del projecte i la seva distribució en capítols d’obra de 
naturalesa diferent. 
2.2 Definició d’unitats d’obra i partides alçades així com de les seves unitats de mesura 
corresponents 
2.3 Estructura de costos: Costos directes (mà d’obra, materials i maquinària)  i 
complementaris. Costos indirectes (mà d’obra, mitjans auxiliars, instal·lacions i 
construccions a peu d’obra, personal tècnic i administratiu) 
2.4 Unitats d’obra d’instal·lacions. Criteris d’elecció. Criteris d’amidament. Capítols 
d’instal·lacions. Bancs de preus d’instal·lacions. 
2.5 Amidament sobre plànol. Criteris d’amidament. 
2.6 Bancs de preus amb informació gràfica. Formats d’intercanvi de bancs de preus de 
construcció. 
2.7 Definició de pressupostos. Elaboració del pressupost d’un projecte d’instal·lacions 
mitjançant programari específic d’ús comú. 
2.8 Eines informàtiques de propòsit general. Fulls de càlcul. Bases de dades. 
2.9 Confecció del document final del pressupost. 

3. Gestió dels documents d’un projecte d’instal·lacions: 
3.1 Gestió documental de projectes. Ordre i codificació.  
3.2 Funció de la gestió documental en un gabinet tècnic. Errors habituals associats a la 
manca de controls documental en projectes. 
3.3 Etapes en la creació i tramitació de documents: generació, revisió, aprovació, difusió, 
arxiu, modificació / anul·lació. 
3.4 Sistema d’arxiu. Reproducció de la documentació gràfica i escrita de projectes. Arxivat. 
Formats digitals d’emmagatzematge en la documentació de projectes. 
3.5 Hàbits d’actuació responsable en les tasques i operacions que s’han de realitzar. 
 

MÒDUL 9: ESTRUCTURES DE CONSTRUCCIÓ. 

UF1: Càlcul d’elements estructurals  

1. Predimensionament d’elements de construcció: 
1.1 Forces. Composició i descomposició.  
1.2 Equilibri. 
1.3 Moments estàtics. 
1.4 Condicions d’equilibri de forces en el pla. 
1.5 Centres de gravetat. 
1.6 Moments d’inèrcia. 

2. Elaboració de diagrames d’esforços: 
2.1 Elements i sistemes estructurals. Accions, el seu recorregut i transferència. 
2.2 Forces interiors.  
2.3 Unions i suports. 
2.4 Sistemes articulats.  
2.5 Esforços a les barres: tracció i compressió. 
2.6 Esforços interns: esforç tallant i moment flector en una biga. Diagrama de tallants i 
flectors. 
2.7 Massissos de fàbrica. Fregament. Murs de contenció i la seva estabilitat. Empentes de 
terres i la seva determinació. 

3. Dimensionat d’estructures: 
3.1 Tipologia de càrregues. 
3.2 Quantificació de les accions. 
3.3 Coeficients de seguretat. Aplicacions. 
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3.4 Acció de les càrregues sobre els elements estructurals: esforços simples i compostos. 
3.5 Característiques mecàniques dels materials: tensions, mòduls i coeficients. 
3.6 Càlcul de tensions i deformacions. Elasticitat. Llei de Hooke. 
3.7 Càlcul de peces sotmeses a tracció, compressió i flexió. Normativa aplicable. 

 

UF2 Construcció d’elements estructurals  

1. Solucions constructives per a fonaments i elements de contenció: 
1.1 Conceptes generals sobre els fonaments. 
1.2 Fonaments superficials o directes. 
1.3 Fonaments profundes. 
1.4 Elements de contenció. 
1.5 Elements singulars associats als fonaments i a la contenció. 
1.6 Sistemes de millora o reforç del terreny. 
1.7 Processos d’execució de fonaments i contencions. 
1.8 Patologia dels fonaments. 

2. Solucions constructives d’estructures de formigó: pilars i jàsseres 
2.1 Estructures de formigó armat: tipus i característiques. 
2.2 El formigó, propietats i materials que el composen: aglomerants, àrids, aigua, additius i 
armadures. 
2.3 Fabricació i posada en obra del formigó: dosificació, transport, precaucions, encofrats, 
abocament, compactació, curat i desencofrat. 
2.4 Tipus, característiques i exigències dels encofrats. 
2.5 Estructures de formigó precomprimit: tipus, característiques, propietats i procés 
d’execució. 
2.6 Solucions, detalls constructius i processos d’execució d’elements i connexions. 
2.7 Naus prefabricades amb elements de formigó. 

3. Solucions constructives d’estructures de fàbrica, d’acer i fusta: pilars i jàsseres 
3.1 Elements prefabricats. 
3.2 Naus prefabricades d’estructura metàl·lica. 
3.3 Estructures d’acer. 
3.4 Solucions, detalls constructius i processos d’execució d’elements i connexions.  
3.5 L’acer: tipus i característiques. Propietats mecàniques. Perfils comercials. 
3.6 Estructures de fusta. 
3.7 Solucions, detalls constructius i processos d’execució d’elements i connexions.  
3.8 La fusta com a material estructural. Tipologia, propietats i protecció. Adhesius. 
3.9 Estructures de fàbrica. 
3.10 Solucions constructives. Tipus de murs. Coordinació dimensional. Solucions, detalls 
constructius i processos d’execució d’elements i connexions. 
3.11 Materials utilitzats en fàbriques: tipologia i propietats. Morters: tipus, propietats i 
execució. Armadures, claus i peces d’unió. 
3.12 Elements prefabricats. 

 

UF3: Terrenys i obres de terra 

1. Reconeixement de les característiques del terreny: 
1.1 Les roques: classificació i propietats. 
1.2 Els sòls: origen, estructura física i classificació. L’estratificació del terreny. 
1.3 Presència d’aigua superficial i freàtica. 
1.4 Investigació del terreny. 
1.5 Classificació de construccions i terrenys a efectes de reconeixement. 
1.6 La prospecció del terreny. 
1.7 Assaigs de camp. 
1.8 La presa de mostres. 
1.9 Assaigs de laboratori. 
1.10 Determinació de les propietats més usuals d’un sòl 
1.11 Contingut de l’estudi geotècnic. 

2. Identificació de maquinària i operacions per a moviment de terres: 
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2.1 Característiques i mètodes de: desbrossada, explanació, desmunt, buidat, excavacions i 
terraplens. 
2.2 Maquinària per a moviment de terres. Tipologia. 
2.3 Operacions bàsiques i maquinària associada: excavació, càrrega, transport, explanació i 
compactació. 
2.4 Processos d’execució d’excavacions en fonaments i rases. 

 

MÒDUL 10: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’EDIFICIS. 

UF 1: Definició de projectes d’edificació.  

1. Elaboració de propostes d’organització d’edificis: 
1.1 Tipologies d’edificis d’habitatges. Formes d’agrupació horitzontal i en alçada. Tipus 
d’accés. Unitats residencials en nivells. 
1.2 Tipologies d’edificació no residencial. Equipaments, industrials, comercials i serveis. 
1.3 Projectes de rehabilitació 
1.4 Situació i emplaçament. Clima, orientació i assolellament. 
1.5 Característiques del solar. Topografia, dimensions, superfície i arbrat. 
1.6 Situació de vials i serveis urbans. Escomeses. 
1.7 Requeriments del projecte. 
1.8 Criteris d’organització i funcionament. 
1.9 Normativa de regulació urbanística d’àmbit estatal, autonòmic i local. 
1.10 Normes d’edificació. Accessibilitat. Protecció contra incendis. 
1.11 Circulacions verticals. Escales, rampes i ascensors. 
1.12 Elements comuns entre plantes. Patis i passos d’instal·lacions. 
1.13 Criteris d’eficiència energètica. Orientació, il·luminació natural i vents dominants. 
1.14 Tractament de l’entorn. 

2. Elaboració de propostes de distribució d’espais: 
2.1 Programa de necessitats. 
2.2 Requeriments dels espais. 
2.3 Normativa d’edificació. Habitabilitat i específiques segons tipologia i ús. 
2.4 Organigrames i esquemes de funcionament. 
2.5 Funcions i relacions entre espais. Espais servidors i servits. Agrupacions d’espais, zones 
i recorreguts. Relacions entre espais interiors i exteriors. 
2.6 Circulacions horitzontals. 
2.7 Superfícies mínimes i dimensions crítiques i recomanades. 
2.8 Superfície útil i construïda. Volum útil i construït. 
2.9 Redistribució d’espais per canvi d’ús o del programa de necessitats. 

3. Definició d’escales, rampes i elements singulars: 
3.1 Tipologies d’escales i rampes. 
3.2 Elements i materials d’escales i rampes. 
3.3 Solucions estructurals i constructives. 
3.4 Criteris de dimensionament d’escales i rampes. 
3.5 Normativa i recomanacions de disseny, accessibilitat i seguretat. 
3.6 Compensació d’escales. 
3.7 Baranes. Components, materials, dimensions i solucions de passamà. 
3.8 Elements singulars. Arcs, voltes i cúpules. Tipologies, disseny, elements i solucions 
constructives. 

4. Elaboració de propostes de composició d’alçats 
4.1 Criteris de composició i modulació. 
4.2 Elements d’una façana. 
4.3 Normes de disseny, de seguretat i de construcció. 
4.4 Requeriments i condicionants. 
4.5 Textures, materials i color. 

5. Documentació gràfica i escrita de projectes d’edificació: 
5.1 Fases d’un projecte i grau de definició. 
5.2 Relació de documents d’un projecte en cada una de les seves fases. 
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5.3 Memòries i annexos. Tipus, contingut i criteris d’elaboració. 
5.4 Llistat de plànols en cada una de les seves fases. 
5.5 Contingut dels plànols. Format, vistes, escales i informació complementària. 
5.6 Contingut i criteris d’elaboració dels plecs de condicions. 
5.7 Contingut de la documentació d’un pressupost. Estat d’amidaments, quadres de preus i 
pressupost d’execució material. 
5.8 Estudi de seguretat. Estructura del document i contingut. 
5.9 Gestió documental de projectes, registre i codificació. 
5.10 Sistemes d’arxiu i còpia de seguretat. 

 

UF 2: Solucions constructives en edificació 

1. Definició de façanes i tancaments: 
1.1 Tipus de tancaments resistents i no resistents. 
1.2 Components i materials de les solucions constructives. Fàbrica tradicional. Façana 
ventilada. 
1.3 Prefabricació industrial pesada i lleugera. Murs cortina. 
1.4 Normes de disseny, seguretat i construcció. 
1.5 Formació de buits. Elements, tipus de dintells i brancals. 
1.6 Protecció tèrmica, acústica, contra la humitat i la condensació. Materials, aïllants i 
dispositius de ventilació. 
1.7 Revestiments continus i aplacats. Materials, composició i aplicació. Ancoratges, tipus i 
solucions constructives. 
1.8 Fusteria exterior. Tipologies, materials, unions i detalls constructius. 
1.9 Gelosies de fàbrica, de prefabricació industrial i metàl·liques. 
1.10 Tancaments de seguretat plegables, desplaçables, extensibles i enrotllables. 

2. Definició de cobertes: 
2.1 Cobertes. Funcions, requeriments i exigències constructives. 
2.2 Tipologies de cobertes inclinades i planes. Solucions constructives. 
2.3 Parts i elements de les cobertes. Denominació. 
2.4 Tipus d’estructura de cobertes. 
2.5 Formació de pendents. 
2.6 Normes i recomanacions constructives. 
2.7 Materials de cobertura, aïllament i impermeabilització. Disposicions constructives. 
2.8 Elements de ventilació i claraboies. 
2.9 Sistemes i elements d’evacuació d’aigües pluvials. 

3. Definició constructiva de particions, revestiments interiors i acabats: 
3.1 Envans i particions: tipus, materials, composició i espessors. Unions i regates. 
3.2 Divisions interiors prefabricades fixes i desmuntables. Solucions, materials i detalls 
constructius. 
3.3 Normes i recomanacions constructives. Seguretat, aïllament tèrmic i acústic. 
3.4 Fusteria interior. Tipus, materials i denominació dels elements. 
3.5 Revestiments verticals. Continus i per peces. Materials i composició. 
3.6 Paviments. Continus i per peces. Terratzos, rajoles, fusta, entre d’altres.  
Característiques dels materials i aplicació. 
3.7 Revestiment interior de sostres: plaques, sostres continus. Materials i elements de 
subjecció. 

 

UF 3: Estructures en edificació 

1. Elements i solucions estructurals d’edificis. 
1.1 Normativa estructural i recomanacions constructives. 
1.2 Parts i elements de l’estructura d’un edifici. 
1.3 Solucions estructurals en edificació. 
1.4 Tipus de seccions segons el material i criteris de predimensionament. 
1.5 Estructures porticades rígides. Característiques, tipologies, elements i disposicions 
constructives 
1.6 Estructures d’elements prefabricats. Característiques, tipus de nusos i solucions 
constructives segons el material estructural. 
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1.7 Sostres. Unidireccionals, reticulars, amb plaques alveolars i altres elements prefabricats. 
Característiques i disposicions constructives. 
1.8 Lloses. 

2. Definició de l’estructura d’edificis. 
2.1 Tipus d’estructures i tipologies d’edificis. 
2.2 Criteris de disposició d’elements de suport. Murs i pilars. Llums mínimes i màximes. 
Marges entre eixos d’alineacions. 
2.3 Criteris de distribució i ubicació de buits als sostres per a escales, rampes, ascensors, 
patis i passos d’instal·lacions. Congrenys. 
2.4 Criteris de disposició dels elements resistents dels sostres unidireccionals. Direcció, 
distàncies entre eixos i limitacions de llum. Jàsseres de cantell i planes. 
2.5 Criteris de disposició dels elements dels sostres reticulars. Distàncies entre nervis. 
Capitells i massissats. 
2.6 Criteris de predimensionament dels elements estructurals segons el material. 

3. Preparació del càlcul de l’estructura d’edificis amb aplicacions informàtiques. 
3.1 Esquema d’una estructura. Identificació de nusos i barres. Característiques i longituds. 
3.2 Accions a l’edificació. 
3.3 Estat de càrregues. 
3.4 Hipòtesi de combinació de càrregues. 
3.5 Coeficients de seguretat. 
3.6 Aplicacions informàtiques per al càlcul d’estructures d’edificació. Importació de dades, 
identificació de components, introducció de càrregues, criteris de signes i funcions de càlcul. 
Interpretació de resultats. Sortida gràfica i exportació de dades. 
3.7 Anàlisi de les causes d’una incidència 

4. Representació de l’estructura d’edificis: 
4.1 Importació de la documentació gràfica de l’aplicació informàtica de càlcul estructural. 
4.2 Tensions i deformacions màximes admissibles segons material i normativa. 
4.3 Quantia mecànica. Disposició de les armadures segons el càlcul i normativa en 
estructures de formigó. 
4.4 Unions, encontres amb altres elements, detalls constructius i estructurals. 
4.5 Criteris de representació. 
4.6 Tipus de plànols. Plantes, seccions i detalls. 
4.7 Escales. Simbologia. Retolació. Acotació. Orientació. 
4.8 Informació complementària: quadres de text, taules i caràtules. 
4.9 Causes i estratègies per a la resolució de problemes 

 

MÒDUL 11. FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 

Extrets directament del RD 690/2010 al no haver-se desenvolupat encara aquest MP pel 
Departament d’Ensenyament. 

UF 1: Incorporació al treball. 

1. Recerca activa d'ocupació: 
1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i 
professional del tècnic superior en Projectes d'Edificació. 
1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional. 
1.3 Identificació dels itineraris formatius relacionats amb el Tècnic Superior en Projectes 
d'Edificació. 
1.4 Definició i anàlisi del sector professional del tècnic superior en Projectes d'Edificació. 
1.5 Procés de recerca de feina en empreses del sector. 
1.6 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa. 
1.7 Tècniques i instruments de recerca de feina. 
1.8 El procés de presa de decisions. 

2. Gestió del conflicte i equips de treball: 
2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per l'eficàcia de 
l'organització. 
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2.2 Equips al sector de la construcció segons les funcions que exerceixen. 
2.3 La participació en l'equip de treball. 
2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes. 
2.5 Mètodes per a la resolució o supressió del conflicte. 

3. Contracte de treball: 
3.1 El dret del treball. 
3.2 Anàlisi de la relació laboral individual. 
3.3 Modalitats de contracte de treball i mesures de foment de la contractació. 
3.4 Drets i deures derivats de la relació laboral. 
3.5 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. 
3.6 Representació dels treballadors. 
3.7 Anàlisi d'un conveni col · lectiu aplicable al'àmbit professional del tècnic superior en 
Projectes d'Edificació. 
3.8 Beneficis per als treballadors en les noves organitzacions: flexibilitat i beneficis socials, 
entre d'altres. 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació: 
4.1 Estructura del Sistema de la Seguretat Social. 
4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de 
Seguretat Social, afiliació, altes, baixes i cotització. 
4.3 Situacions protegibles en la protecció per desocupació. 
 

UF 2. Prevenció de riscos laborals  

1. Avaluació de riscos professionals: 
1.1 Valoració de la relació entre treball i salut. 
1.2 Anàlisi de factors de risc. 
1.3 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva. 
1.4 Anàlisi de riscos lligats a les condicions de seguretat. 
1.5 Anàlisi de riscos lligats a les condicions ambientals. 
1.6 Anàlisi de riscos lligats a les condicions ergonòmiques i psicosocials. 
1.7 Riscos específics en el sector de la construcció. 
1.8 Determinació dels possibles danys a la salut del treballador que poden derivar de les 
situacions de risc detectades. 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa: 
2.1 Drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals. 
2.2 Gestió de la prevenció en l'empresa. 
2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals. 
2.4 Planificació de la prevenció en l'empresa. 
2.5 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball. 
2.6 Elaboració d'un pla d'emergència en una empresa del sector. 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa: 
3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col · lectiva. 
3.2 Protocol d'actuació davant una situació d'emergència. 
3.3 Primers auxilis. 
3.4 Orientacions pedagògiques. 

 

MÒDUL 12: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA. 

Extrets directament del RD 690/2010 al no haver-se desenvolupat encara aquest MP pel 
Departament d’Ensenyament. 

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.  

1. Iniciativa emprenedora: 
1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Principals característiques de la innovació en el 
sector de la construcció (materials, tecnologia, organització de la producció, entre d'altres). 
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1.2 Factors claus dels emprenedors: iniciativa, creativitat i formació. 
1.3 L'actuació dels emprenedors com empleats d'una pime relacionada amb el sector de la 
construcció. 
1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris en el sector de la construcció. 
1.5 L'empresari. Requisits per al'exercici de l'activitat empresarial. 
1.6 Pla d'empresa: la idea de negoci en l'àmbit de l'edificació. 
1.7 L'empresa i el seu entorn: 
1.8 Funcions bàsiques de l'empresa. 
1.9 L'empresa com a sistema. 
1.10 Anàlisi de l'entorn general d'una pime relacionada amb el sector de la construcció. 
1.11 Anàlisi de l'entorn específic d'una pime relacionada amb el sector de la construcció. 
1.12 Relacions d'una pime d'edificació amb el seu entorn. 
1.13 Relacions d'una pime d'edificació amb el conjunt de la societat. 

2. Creació i posada en marxa d'una empresa: 
2.1 Tipus d'empresa. 
2.2 La fiscalitat a les empreses. 
2.3 Elecció de la forma jurídica. 
2.4 Tràmits administratius per a la constitució d'una empresa. 
2.5 Viabilitat econòmica i viabilitat financera d'una pime relacionada amb el sector de la 
construcció. 
2.6 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de la viabilitat econòmica i financera, 
tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions. 

3. Funció administrativa: 
3.1 Concepte de comptabilitat i nocions bàsiques. 
3.2 Anàlisi de la informació comptable. 
3.3 Obligacions fiscals de les empreses. 
3.4 Gestió administrativa d'una empresa del sector de la construcció. 

 

MÒDUL 13: PROJECTE EN EDIFICACIÓ. 

UF 1: Projecte en edificació 

Es tractan tots els continguts de la resta de MP. 
 

MÒDUL 14:  FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). 

Activitats formatives de referència: 
1. Activitats formatives de referència relacionades amb la definició i desenvolupament del 
projecte bàsic d’un edifici. 

1.1 Identificació i recopilació de la documentació prèvia relacionada amb el projecte i de les 
normes d’aplicació (urbanístiques, de construcció, estructurals i d’instal·lacions). 
1.2 Identificació de les característiques de l’emplaçament: situació, dimensions, topografia, 
orientació, arbrat, vials i serveis urbans existents o previstos, escomeses, entre d’altres. 
1.3 Elaboració de croquis d’aixecaments i de l’estat actual de construccions. 
1.4 Participació en la definició del projecte.  
1.5 Elaboració de plànols i documentació escrita d’un projecte bàsic.   

2. Activitats formatives de referència relacionades amb el desenvolupament del projecte 
d’execució d’un edifici. 

2.1 Participació en la definició de solucions i detalls constructius. 
2.2 Participació en la definició de l’estructura.  
2.3 Participació en la configuració d’instal·lacions d’edificis.  
2.4 Participació en l’elaboració d’estudis d’eficiència energètica i de qualificació energètica 
dels edificis. 
2.5 Elaboració dels plànols i la documentació escrita del projecte d’execució d’un edifici.  

3. Activitats formatives de referència relacionades amb la valoració i control de costos d’obres 
de construcció. 
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3.1 Elaboració del llistat de capítols i unitats d’obra i definició de les partides d’obra. 
3.2 Amidament d’unitats d’obra sobre plànol. 
3.3 Actualització dels preus unitaris i descompostos en funció de l’evolució dels costos i els 
rendiments previstos. 
3.4 Confecció del pressupost d’execució material d’obres de construcció 
3.5 Preparació i anàlisi de la documentació requerida o aportada per subministradors, 
contractistes i subcontractistes per sol·licitar i valorar ofertes. 
3.6 Amidament d’unitats d’obra executada per a la confecció de certificacions. 

4. Activitats formatives de referència relacionades amb la planificació i seguiment de projectes i 
l’execució d’obres de construcció. 

4.1 Seqüenciació i temporalització d’activitats segons rendiments i terminis previstos. 
4.2 Assignació dels recursos humans i materials necessaris per a cada activitat 
4.3 Recollida de dades de l’avanç dels diferents talls d’obra  
4.4 Elaboració d’informes periòdics i de gràfics de producció i consum a partir dels 
comunicats de treball diari. 

5. Activitats formatives de referència relacionades amb la gestió de la documentació de 
projectes i obres de construcció. 

5.1 Codificació dels diferents documents segons el sistema de gestió documental establert. 
5.2 Aplicació dels criteris de seguretat i protecció dels documents generats. 
5.3 Col·laboració en les tasques d’impressió, reproducció confecció d’expedients i arxiu de 
la documentació de projectes tant en format digital com en suport paper. 

6. Activitats formatives de referència relacionades amb el replanteig d’obres de construcció. 
6.1 Posada en estació d’aparells topogràfics. 
6.2 Selecció de procediments i mètodes de replanteigs. 
6.3 Replanteig d’elements d’obra i de cotes de nivell. 

7. Activitats formatives de referència relacionades amb l’estudi i/o pla de seguretat i el seu 
seguiment en obres de construcció. 

7.1 Elaboració de plans de seguretat d’obres de construcció. 
7.2 Participació en el seguiment del compliment del pla de seguretat. 
7.3 Verificació dels mitjans auxiliars de seguretat individuals i col·lectius.  
7.4 Adequació del pla de seguretat a la marxa de l’obra. 

 

  


