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FITXA 1.  SÍNTESI DEL REIAL DECRET 1793/2010 de 30 de desembre 
 
TÍTOL GRAU 
Tècnic en Instal·lacions de producció de calor GM 
FAMÍLIA PROFESSIONAL Instal·lació i Manteniment 
 

COMPETÈNCIA GENERAL 
La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir instal·lacions calorífiques, 
solars tèrmiques i de fluids aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i 
prevenció de riscs laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi 
ambient. 
 

QUALIFICACIONS  PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL 
Qualificació completa Denominació UC 

Muntatge i manteniment 
d'instal·lacions calorífiques IM_2-238_2 

UC_2-1156-11_2 Muntar instal·lacions 
calorífiques 

UC_2-1157-11_2 Mantenir instal·lacions 
calorífiques 

Qualificació incompleta Denominació UC 

Montatge i mantenimiento d’instal·lacions solars 
tèrmiques EA_2-190_2 

UC_2-0602-11_2 Muntar captadors, equips i 
circuits hidràulics d'instal·lacions solars 
tèrmiques. 

UC_2-0605-11_2 Mantenir instal·lacions 
solars tèrmiques. 

Montatge, posada en servei, manteniment i 
inspecció d’instal·lacions receptores i aparells de 
gas ENA472_2 

UC1522_2: Realtizar instalaciones 
receptoras comunes e individuales de gas 

UC1525_2: Mantenir i reparar instal·lacions 
receptores i aparells de gas. 
 

 
MÒDULS PROFESSIONALS DEL TÍTOL 

Codi Mòduls Professionals Durada Especialitat del 
cos de 

professorat* 
01 Tècniques de muntatge d’instal·lacions 264 h PT 605 

02 Instal·lacions elèctriques i automatismes 264 h PS 525 / PS 513 

03 Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques 165 h PT 605 

04 Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua 132 h PT 605 

05 Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia 
solar tèrmica 99 h PT 605 

06 Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i 
combustibles líquids 66 h PT 605 
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07 Màquines i equips tèrmics 198 h PS 513 

08 Configuració d’instal·lacions calorífiques 132 h PS 513 

09 Formació i orientació laboral 99 h PS 505 

10 Empresa i iniciativa emprenedora 66 h PS 505 

11 Anglès Tècnic 99 h (1) 

12 Síntesi 66 h PT 605 / PS 525 / 
PS 513 / PS 505 

13 Formació en centres de treball 350 h  

* En el cas de centres que no depenguin del Departament d’Educació s’aplicaran les 
titulacions establertes en el Reial Decret. 

 
(1) PS 513 o PS 525 o PT 605, amb habilitació lingüística corresponent al nivell B2 del 
Marc Comú Europeu de referència / PS AN 

 

CONVALIDACIÓ ENTRE CRÈDITS LOGSE  I MÒDULS LOE 
Mòduls professionals del CFGM 

Muntatge i Manteniment 
d’instal·lacions de Fred, 

Climatització i Producció de Calor 
(LOGSE) 

Mòduls professionals del CFGM 
Instal·lacions Frigorífiques i de 

Climatització (LOE) 

Màquines i equips frigorífics. Màquines i equips tèrmics. 
Tècniques de mecanització i unió per al 
muntatge i el manteniment d’instal.lacion. Tècniques de muntatge d'instal·lacions. 

Instal·lacions elèctriques i automatismes Instal·lacions elèctriques i automatismes 

Instal·lacions de producció de calor 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
calorífiques 
Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
d’energia solar tèrmica 

Instal·lacions d’aigua i gas 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
d’aigua 
Muntatge i manteniment d’instal·lacions de 
gas i combustibles líquids 

Administració, gestió i comercialització en 
la petita empresa Empresa i iniciativa emprendedora. 

Formació en centres de treball Formació en centres de treball. 
 

 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
a) Obtenir les dades necessàries a partir de la documentació tècnica per realitzar les 
operacions associades al muntatge i manteniment de les instal·lacions. 
b) Configurar i dimensionar les instal·lacions, complint la normativa vigent i els 
requeriments del client per seleccionar els equips i elements que les componen. 
c) Elaborar el pressupost de muntatge o de manteniment de les instal·lacions. 
d) Provisió dels recursos i mitjans necessaris per emprendre l'execució del muntatge 
o del manteniment de les instal·lacions. 
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e) Replantejar les instal·lacions d'acord amb la documentació tècnica per garantir la 
viabilitat del muntatge, resolent els problemes de la seva competència i informant 
d'altres contingències. 
f) Muntar equips i altres elements auxiliars associats a les instal·lacions calorífiques, 
solars tèrmiques i de fluids (circuladores, intercanviadors, vasos d'expansió i 
canonades, entre d'altres), en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi 
ambient, assegurant el seu funcionament. 
g) Muntar sistemes elèctrics i de regulació i control associats a les instal·lacions 
calorífiques, solars tèrmiques i de fluids, en condicions de qualitat, seguretat, 
assegurant el seu funcionament. 
h) Aplicar tècniques per al manteniment i muntatge d'instal·lacions calorífiques, solars 
tèrmiques i de fluids, en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient. 
i) Mesurar els paràmetres i realitzar les proves i verificacions, tant funcionals com 
reglamentàries de les instal·lacions, per comprovar i ajustar el seu funcionament. 
j) Localitzar i diagnosticar les disfuncions dels equips i elements de les instal·lacions, 
utilitzant els mitjans apropiats i aplicant procediments establerts amb la seguretat 
requerida. 
k) Reparar, mantenir i substituir equips i elements a les instal·lacions, en condicions 
de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient per assegurar o reestablir les 
condicions de funcionament. 
l) Posar en marxa la instal·lació, realitzant les proves de seguretat i de funcionament 
de les màquines, automatismes i dispositius de seguretat, després del muntatge o 
manteniment d'una instal·lació. 
m) Elaborar la documentació tècnica i administrativa per complir amb la reglamentació 
vigent, associada als processos de muntatge i de manteniment de les instal·lacions. 
n) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscs laborals i protecció 
ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn 
laboral i ambiental 
o) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, 
organitzant i desenvolupant el treball assignat cooperant o treballant en equip amb 
altres professionals en l'entorn de treball. 
p) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i 
organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements 
utilitzant els recursos existents per al «aprenentatge al llarg de la vida» i les 
tecnologies de la comunicació i de la informació. 
q) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, 
identificant les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seva competència i 
autonomia. 
r) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat 
professional, d'acord amb l'establert en la legislació vigent, participant activament en 
la vida econòmica, social i cultural. 
s) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i 
tenir iniciativa en la seva activitat professional. 
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
u) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» 
en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de 
serveis. 
v) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics i les comunicacions en els circuits 
d’una empresa del sector de les instal·lacions tèrmiques i de fluids. 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Direcció General de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 
Servei d'Ordenació de la  
Formació Professional Inicial 

f_IM20_Instalacionsdecalor_v070611 

 
OBJECTIUS GENERALS 

a) Seleccionar la informació tècnica i reglamentària, analitzant normativa, catàlegs, 
plànols i esquemes, entre altres, per elaborar la documentació de la instal·lació 
(tècnica i administrativa). 
b) Calcular les característiques tècniques de les instal·lacions i equips que les 
componen aplicant la normativa i procediments de càlcul per configurar i dimensionar 
les instal·lacions. 
c) Seleccionar i comparar els equips i elements de les instal·lacions avaluant les 
característiques tècniques amb les prestacions obtingudes de catàlegs, entre d'altres, 
per configurar les instal·lacions. 
d) Elaborar esquemes de les instal·lacions utilitzant la simbologia, els procediments 
de dibuix i tecnologies adequades per configurar les instal·lacions. 
e) Obtenir i valorar el cost dels materials i mà d'obra consultant catàlegs, unitats 
d'obra, entre altres, per elaborar els pressuposts de muntatge o manteniment. 
f) Identificar i seleccionar les eines, equips de muntatge, materials i mitjans de 
seguretat, entre d'altres, analitzant les condicions de l'obra i tenint en compte les 
operacions que s'han d'executar per provisió dels recursos i mitjans necessaris. 
g) Identificar i marcar la posició d'equips i elements, interpretant i relacionant els 
plànols de la instal·lació amb el lloc d'ubicació, per replantejar l'obra. 
h) Manejar màquines-eines i eines descrivint el seu funcionament i aplicant 
procediments operatius per muntar i mantenir equips i instal·lacions. 
i) Manejar els instruments i equips de mesura explicant el seu funcionament, 
connectant-los adequadament i avaluant el resultat obtingut, per mesurar els 
paràmetres de la instal·lació. 
j) Fixar i connectar els equips i elements, utilitzant tècniques de muntatge 
d'instal·lacions per muntar i mantenir equips i instal·lacions. 
k) Realitzar els quadres i la instal·lació elèctrica associada, interpretant esquemes de 
comandament i control i connectant els seus elements, per muntar els sistemes 
elèctrics i de regulació i control. 
l) Analitzar les disfuncions dels equips, instal·lacions i sistemes auxiliars, utilitzant 
equips de mesurament, interpretant els resultats i les relacions causa-efecte, per 
localitzar, diagnosticar i reparar les avaries. 
m) Muntar i desmuntar components i equips, identificant la seva funció i informes que 
les componen i aplicant els procediments d'intervenció per acoblar i mantenir equips i 
instal·lacions. 
n) Verificar i regular els elements de seguretat i control, realitzant mesures, comparant 
els resultats amb els valors de referència i modificant els reglatges, per a la posada 
en marxa de la instal·lació. 
o) Analitzar els riscs ambientals i laborals associats a l'activitat professional, 
relacionant-los amb les causes que els produeixen a fi de fonamentar les mesures 
preventives que se'n van adoptar, i aplicar els protocols corresponents, per evitar 
danys en un mateix, en les altres persones, en l'entorn i en el medi ambient. 
p) Desenvolupar treballs en equip i valorar la seva organització, participant amb 
tolerància i respecte i prendre decisions col·lectives o individuals per actuar amb 
responsabilitat i autonomia. 
q) Analitzar i utilitzar els recursos existents per al «aprenentatge al llarg de la vida» i 
les tecnologies de la comunicació i de la informació per aprendre i actualitzar els seus 
coneixements, reconeixent les possibilitats de millora professional i personal, per 
adaptar-se a diferents situacions professionals i laborals. 
r) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i 
d'iniciativa professional, per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Direcció General de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 
Servei d'Ordenació de la  
Formació Professional Inicial 

f_IM20_Instalacionsdecalor_v070611 

emprendre un treball. 
s) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en 
compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a 
ciutadà democràtic. 
t) Adoptar i valorar solucions creatives davant de problemes i contingències que es 
presenten en el desenvolupament dels processos de treball per resoldre de forma 
responsable les incidències de la seva activitat. 
u) Aplicar tècniques de comunicació adaptant-se als continguts que es transmetran, a 
la seva finalitat, i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia del 
procés. 
v) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per donar resposta a l'accessibilitat 
universal i al «disseny per a tots». 
x) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per millorar els procediments de 
qualitat del treball en el procés d'aprenentatge i del sector productiu de referència. 
y) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i 
d'iniciativa professional, per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o 
emprendre un treball. 
r) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals 
en llegua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en 
situacions quotidianes a l’empresa. 
 
 
Notes:  
30/03/2011. En l'última modificació s'han afegit les Taules de Competències professionals, 
personals i socials i d'Objectius Generals. 
07/06/2011 S’ha afegit el mòdul d’Anglès Tècnic, ajustat el currículum, i afegit un objectiu i una 
competència. 
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FITXA 1.  SÍNTESI DEL REIAL DECRET 1793/2010 de 30 de desembre 
 
TÍTOL GRAU 
Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització GM 
FAMÍLIA PROFESSIONAL Instal·lació i Manteniment 
 

COMPETÈNCIA GENERAL 
La competència general d’aquest títol consisteix en muntar i mantenir instal·lacions 
frigorífiques, de climatització i de ventilació aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, 
de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i 
respecte al medi ambient. 

 
QUALIFICACIONS  PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL 

Qualificació completa Denominació UC 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
frigorífiques IM_2-040_2 

UC_2-0114-11_2:Muntar instal·lacions de 
refrigeració comercial i industrial. 

UC_2-0115-11_: Mantenir instal·lacions de 
refrigeració comercial i industrial. 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de 
climatització i ventilació-extracció IM_2-369_2 

UC_2-1158-11_2: Muntar instal·lacions de 
climatització i ventilació-extracció. 

UC_2-1159-11_2: Mantenir instal·lacions de 
climatització i ventilació-extracció. 

 
 

MÒDULS PROFESSIONALS DEL TÍTOL 
Codi Mòduls Professionals Durada Especialitat del 

cos de 
professorat* 

01 Tècniques de muntatge d’instal·lacions 264 h PT 605 
02 Instal·lacions elèctriques i automatismes 264 h PS 525 / PS 513 

03 Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració 
comercial. 132 h PT 605 

04 Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques 
industrials 198 h PT 605 

05 Muntatge i manteniment d’instal·lacions de 
climatització, ventilació i extracció 198 h PT 605 

06 Configuració d’instal·lacions de fred i climatització 132 h PS 513 
07 Màquines i equips tèrmics 231 h PS 513 
08 Formació i orientació laboral 99 h PS 505 
09 Empresa i iniciativa emprenedora 66 h PS 505 
10 Anglès Tècnic 99 h (1) 

11 Síntesi 66 h PT 605 / PS 525 / 
PS 513 / PS 505 

12 Formació en centres de treball 350 h  
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* En el cas de centres que no depenguin del Departament d’Educació s’aplicaran les 
titulacions establertes en el Reial Decret. 

 
(1) 

 

PS 513 o PS 525 o PT 605, amb habilitació lingüística corresponent al nivell B2 del 
Marc Comú Europeu de referència / PS AN 

 
CONVALIDACIÓ ENTRE CRÈDITS LOGSE  I MÒDULS LOE 

Mòduls professionals del CFGM 
Muntatge i Manteniment 
d’instal·lacions de Fred, 

Climatització i Producció de Calor 
(LOGSE) 

Mòduls professionals del CFGM 
Instal·lacions Frigorífiques i de 

Climatització (LOE) 

Màquines i equips frigorífics. Màquines i equips tèrmics. 
Tècniques de mecanització i unió per al 
muntatge i el manteniment d’instal.lacion. Tècniques de muntatge d'instal·lacions. 

Instal·lacions elèctriques i automatismes Instal·lacions elèctriques i automatismes 

Instal·lacions frigorífiques. 

Muntatge i manteniment d'equips de 
refrigeració comercial.  
Muntatge i manteniment d'instal·lacions 
frigorífiques industrials 

Instal·lacions de climatització i ventilació. Muntatge i manteniment d’instal·lacions de 
climatització, ventilació i extracció 

Administració, gestió i comercialització en 
la petita empresa Empresa i iniciativa emprendedora. 

Formació en centres de treball Formació en centres de treball. 

 
 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
a) Obtenir les dades necessàries a partir de la documentació tècnica per realitzar les 
operacions associades al muntatge i manteniment de les instal·lacions. 
b) Configurar i dimensionar les instal·lacions complint la normativa vigent i els requeriments 
del client per seleccionar els equips i elements que les componen. 
c) Elaborar el pressupost de muntatge o de manteniment de les instal·lacions. 
d) Provisió dels recursos i mitjans necessaris per emprendre l'execució del muntatge o del 
manteniment de les instal·lacions. 
e) Replantejar les instal·lacions d'acord amb la documentació tècnica per garantir la viabilitat 
del muntatge, resolent els problemes de la seva competència i informant d'altres 
contingències. 
f) Muntar equips i altres elements auxiliars associats a les instal·lacions frigorífiques, de 
climatització i ventilació (compressors, intercanviadors, vàlvules i conductes, entre d'altres), en 
condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient, assegurant el seu funcionament. 
g) Muntar sistemes elèctrics i de regulació i control associats a les instal·lacions frigorífiques, 
de climatització i ventilació, en condicions de qualitat i seguretat, assegurant el seu 
funcionament. 
h) Aplicar tècniques de mecanització i unió per al manteniment i muntatge d'instal·lacions 
frigorífiques, de climatització i ventilació, en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi 
ambient. 
i) Mesurar els paràmetres i realitzar les proves i verificacions, tant funcionals com 
reglamentàries de les instal·lacions, per comprovar i ajustar el seu funcionament. 
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j) Localitzar i diagnosticar les disfuncions dels equips i elements de les instal·lacions, utilitzant 
els mitjans apropiats i aplicant procediments establerts amb la seguretat requerida. 
k) Reparar, mantenir i substituir equips i elements a les instal·lacions, en condicions de 
qualitat, seguretat i respecte al medi ambient per assegurar o restablir les condicions de 
funcionament. 
l) Posar en marxa la instal·lació, realitzant les proves de seguretat i de funcionament de les 
màquines, automatismes i dispositius de seguretat, després del muntatge o manteniment 
d'una instal·lació. 
m) Elaborar la documentació tècnica i administrativa per complir amb la reglamentació vigent, 
associada als processos de muntatge i de manteniment de les instal·lacions. 
n) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscs laborals i protecció ambiental durant 
el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental. 
o) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat cooperant o treballant en equip amb altres professionals en 
l'entorn de treball. 
p) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius 
en els processos productius, actualitzant els seus coneixements utilitzant els recursos 
existents per al «aprenentatge al llarg de la vida» i les tecnologies de la comunicació i de la 
informació. 
q) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les 
causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seva competència i autonomia. 
r) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat 
professional, d'acord amb l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida 
econòmica, social i cultural. 
s) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones 
que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
t) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en les 
activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis. 
u) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir 
iniciativa en la seva activitat professional. 
v) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics i les comunicacions en els circuits d’una 
empresa del sector de les instal·lacions tèrmiques i de fluids. 
 
 

OBJECTIUS GENERALS 
a) Seleccionar la informació tècnica i reglamentària, analitzant normativa, catàlegs, 
plànols , esquemes, entre altres, per elaborar la documentació de la instal·lació 
(tècnica i administrativa). 
b) Calcular les característiques tècniques de les instal·lacions i equips que les 
componen aplicant la normativa i procediments de càlcul per configurar i dimensionar 
les instal·lacions. 
c) Seleccionar i comparar els equips i elements de les instal·lacions avaluant les 
característiques tècniques amb les prestacions obtingudes de catàlegs, entre d'altres, 
per configurar les instal·lacions. 
d) Elaborar esquemes de les instal·lacions utilitzant la simbologia, els procediments 
de dibuix i tecnologies adequades per configurar les instal·lacions. 
e) Obtenir i valorar el cost dels materials i de la mà d'obra, consultant catàlegs i 
unitats d'obra, entre altres, per elaborar els pressuposts de muntatge o manteniment. 
f) Identificar i seleccionar les eines, equips de muntatge, materials i mitjans de 
seguretat, entre d'altres, analitzant les condicions de l'obra i tenint en compte les 
operacions per provisió dels recursos i mitjans necessaris. 
g) Identificar i marcar la posició d'equips i elements, interpretant i relacionant els 
plànols de la instal·lació amb el lloc d'ubicació, per replantejar l'obra. 
h) Manejar màquines-eines i eines descrivint el seu funcionament i aplicant 
procediments operatius per muntar i mantenir equips i instal·lacions. 
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i) Manejar els instruments i equips de mesura, explicant el seu funcionament, 
connectant-los adequadament i avaluant el resultat obtingut, per mesurar els 
paràmetres de la instal·lació. 
j) Fixar i connectar els equips i elements, utilitzant tècniques de mecanització i unió 
per muntar i mantenir equips i instal·lacions. 
k) Realitzar els quadres i la instal·lació elèctrica associada, interpretant esquemes de 
comandament i control i connectant els seus elements, per muntar els sistemes 
elèctrics i de regulació i control. 
l) Analitzar les disfuncions dels equips, instal·lacions i sistemes auxiliars, utilitzant 
equips de mesurament, interpretant els resultats i les relacions causa-efecte, per 
localitzar, diagnosticar i reparar les avaries. 
m) Muntar i desmuntar components i equips, identificant la seva funció i informes que 
els componen i aplicant els procediments d'intervenció per acoblar equips i mantenir 
instal·lacions. 
n) Verificar i regular els elements de seguretat i control, realitzant mesures, comparant 
els resultats amb els valors de referència i modificant els reglatges, per a la posada 
en marxa de la instal·lació. 
o) Analitzar els riscs ambientals i laborals associats a l'activitat professional, 
relacionant-los amb les causes que els produeixen a fi de fonamentar les mesures 
preventives que se'n van adoptar, i aplicar els protocols corresponents, per evitar 
danys en un mateix, en les altres persones, en l'entorn i en el medi ambient. 
p) Desenvolupar treballs en equip i valorar la seva organització, participant amb 
tolerància i respecte i prendre decisions col·lectives o individuals per actuar amb 
responsabilitat i autonomia. 
q) Analitzar i utilitzar els recursos existents per al «aprenentatge al llarg de la vida» i 
les tecnologies de la comunicació i de la informació per aprendre i actualitzar els seus 
coneixements, reconeixent les possibilitats de millora professional i personal, per 
adaptar-se a diferents situacions professionals i laborals. 
r) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i 
d'iniciativa professional, per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o 
emprendre un treball. 
s) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en 
compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a 
ciutadà democràtic. 
t) Adoptar i valorar solucions creatives davant de problemes i contingències que es 
presenten en el desenvolupament dels processos de treball per resoldre de forma 
responsable les incidències de la seva activitat. 
u) Aplicar tècniques de comunicació adaptant-se als continguts que es transmetran, a 
la seva finalitat, i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia del 
procés. 
v) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per donar resposta a l'accessibilitat 
universal i al «disseny per a tots». 
x) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per millorar els procediments de 
qualitat del treball en el procés d'aprenentatge i del sector productiu de referència. 
y) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals 
en llegua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en 
situacions quotidianes a l’empresa. 
 
Notes:  
30/03/2011. En l'última modificació s'han afegit les Taules de Competències professionals, 
personals i socials i d'Objectius Generals 
07/06/2011 S’ha afegit el mòdul d’Anglès Tècnic, ajustat el currículum, i afegit un objectiu i una 
competència. 
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TÍTOL GRAU 
Tècnic Superior en Manteniment d’instal·lacions Tèrmiques i de 
Fluids 

GS 

FAMÍLIA 
PROFESSIONAL 

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 

 
COMPETÈNCIA GENERAL 

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar, gestionar, i supervisar el muntatge 
i el manteniment de les instal·lacions tèrmiques i de fluids, en edificis i processos industrials, 
d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat 
i de prevenció de riscs laborals i respecte ambiental 
 

QUALIFICACIONS  PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL 
Qualificació completa Denominació UC 

IM_2-378_3 Planificació, gestió i realització del 
manteniment i supervisió del muntatge de xarxes i 
sistemes de distribució de fluids 

UC_2-1286-11_3 Supervisar i controlar el 
muntatge de xarxes i sistemes de distribució 
de fluids 
UC_2-1287-11_3 Planificar el manteniment 
de xarxes i sistemes de distribució de fluids. 
UC_2-1288-11_3 Realitzar i supervisar el 
manteniment de xarxes i sistemes de 
distribució de fluids.. 
UC_2-1289-11_3 Controlar i realitzar la 
posada en marxa de xarxes i sistemes de 
distribució de fluids. 

IM_2-374_3 Planificació, gestió i realització del 
manteniment i supervisió del muntatge 
d'instal·lacions calorífiques 
 

UC_2-1169-11_3 Supervisar i controlar el 
muntatge d'instal·lacions tèrmiques. 
UC_2-1170-11_3 Planificar el manteniment 
d'instal·lacions tèrmiques. 
UC_2-1171-11_3 Realitzar i supervisar el 
manteniment d'instal·lacions calorífiques. 
UC_2-1172-11_3 Controlar la posada en 
marxa d'instal·lacions calorífiques. 

IM_2-375_3 Planificació, gestió i realització del 
manteniment i supervisió del muntatge 
d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció 
 

UC_2-1169-11_3 Supervisar i controlar el 
muntatge d'instal·lacions tèrmiques. 

UC_2-1170-11_3 Planificar el manteniment 
d'instal·lacions tèrmiques. 

UC_2-1173-11_3 Realitzar i supervisar el 
manteniment d'instal·lacions de climatització 
i ventilacióextracció. 
UC_2-1174-11_3 Controlar la posada en 
marxa d'instal·lacions de climatització i 
ventilacióextracció. 

IM_2-376_3 Planificació, gestió i realització del 
manteniment i supervisió del muntatge 
d'instal·lacions frigorífiques 
 

UC_2-1169-11_3 Supervisar i controlar el 
muntatge d'instal·lacions tèrmiques. 

UC_2-1170-11_3 Planificar el manteniment 
d'instal·lacions tèrmiques. 

UC_2-1175-11_3 Realitzar i supervisar el 
manteniment d'instal·lacions frigorífiques. 
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UC_2-1176-11_3 Controlar la posada en 
marxa d'instal·lacions frigorífiques. 

 
 

Mòduls Professionals Durada 
 

Especialitat del cos 
de professorat* 

Sistemes elèctrics i automàtics 198 PS 513/ PS 525 
Equips i instal·lacions tèrmiques 231 PS 513 
Processos de muntatge d'instal·lacions 231 PT 605 
Representació gràfica d'instal·lacions 132 PT 605/ PT 613 
Energies renovables i eficiència energètica 66 PS 513 
Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment 99 PS 513 
Configuració d'instal·lacions tèrmiques i de fluids 132 PS 513 
Manteniment d'instal·lacions frigorífiques i de climatització 165 PT 605 
Manteniment d'instal·lacions calorífiques i de fluids 165 PT 605 
Projecte de manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids 66 PS 513/ PT 605 
Formació i orientació laboral. 99 PS 505 
Empresa i iniciativa emprenedora. 66 PS 505 
Formació en centres de treball. 350 - 
* En el cas de centres que no depenguin del Departament d’Educació s’aplicaran les 
titulacions establertes en el Reial Decret. 
 
 

CONVALIDACIÓ MÒDULS PROFESSIONALS LOGSE I LOE 
Crèdits LOGSE M.P LOE 

Processos i gestió del manteniment i 
muntatge d'instal·lacions 
 
Qualitat en el manteniment i muntatge 
d'equips i instal·lacions 

Gestió del muntatge, de la qualitat i del 
manteniment 

Execució de processos de muntatge 
d'instal·lacions Processos de muntatge d'instal·lacions 

Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de 
fluids 

Manteniment d'instal·lacions frigorífiques i de 
climatització 
 
Manteniment d'instal·lacions calorífiques i de 
fluids 

Projectes de modificació d'instal·lacions 
tèrmiques i de fluids 

Configuració d'instal·lacions tèrmiques i de 
fluids 

Sistemes automàtics en les instal·lacions Sistemes elèctrics i automàtics 

Equips per a instal·lacions tèrmiques i de 
fluids 

Equips i instal·lacions tèrmiques 
 
Energies renovables i eficiència energètica 

Representació gràfica en instal·lacions Representació gràfica d'instal·lacions 

Formació en centres de treball. Formació en centres de treball. 
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ESPAIS FORMATIUS 
 

 30 alumnes 20 alumnes Grau d’ús 
Espai m m2 % 2 

Aula polivalent 45 30 10 
Aula tècnica 60 40 30 
Taller d’instal·lacions 
tèrmiques 180 150 40 

Taller de mecanització 
d’instal·lacions tèrmiques 120 120 10 

Taller de sistemes elèctrics 
i automàtics 120 90 10 

 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

a) Obtenir les dades necessàries per programar el muntatge i manteniment de 
les instal·lacions. 
b) Configurar les instal·lacions que no requereixen projecte per seleccionar els 
equips i elements que les componen. 
c) Calcular costos de mà d’obra, equips i elements per elaborar el pressupost 
de muntatge o de manteniment. 
d) Gestionar els recursos humans i materials per desenvolupar els processos 
de muntatge o de manteniment. 
e) Planificar el processos de muntatge i manteniment a partir de la 
documentació tècnica o de les característiques de l’obra. 
f) Supervisar o executar els processos de muntatge i manteniment d’equips, 
màquines i instal·lacions controlant els temps i la qualitat dels resultats.  
g) Diagnosticar i localitzar avaries o disfuncions a partir de dels símptomes del 
equip o instal·lació i de l’històric. 
h) Elaborar els programes de manteniment i els processos operacionals 
d’intervenció. 
i) Establir els nivells de recanvis mínims per al manteniment de les 
instal·lacions. 
j) Controlar els paràmetres de funcionament de la instal·lació programant 
sistemes automàtics de regulació i control. 
k) Posar en funcionament la instal·lació (mesurant els paràmetres, realitzant 
proves i ajustaments, entre d’altres) per assegurar que s’adeqüi a les 
especificacions. 
l) Supervisar i aplicar els protocols de qualitat i seguretat per assegurar els seu 
acompliment d’acord a la normativa vigent. 
m) Aplicar criteris d’eficiència energètica d’acord als reglaments d’aplicació. 
n) Aplicar les tecnologies de la informació i comunicació pròpies del sector, i 
mantenir-se contínuament actualitzat en les mateixes. 
o) Mantenir la neteja i l’ordre en el lloc de treball, complint amb les normes de 
competència tècnica i els requisits de salut laboral. 
p) Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada i saber respectar 
l’autonomia dels subordinats, informant quan sigui convenient. 
q) Mantenir l’esperit d’innovació i actualització en l’àmbit del seu treball per 
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adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional. 
r) Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, intercedint en conflictes 
personals i laborals, contribuint a l’establiment d’un ambient de treball 
agradable, actuant en tot moment de forma sincera, respectuosa i tolerant. 
s) Adaptar-se a diferents llocs de feina i noves situacions laborals originades 
per canvis tecnològics i organitzatius. 
t) Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i 
procediments establerts, definits dins l’àmbit de la seva competència. 
u) Exercir els seus drets i acomplir amb les obligacions derivades de les 
relacions laborals, d’acord a l’establert a la legislació vigent. 
v) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats laborals, 
autoocupació i aprenentatge. 
w) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural amb actitud 
crítica i responsable. 
 
 

OBJECTIUS GENERALS 
a) Identificar la informació rellevant analitzant i interpretant documentació 
tècnica per obtenir les dades necessàries en el muntatge i manteniment de les 
instal·lacions. 
b) Dimensionar equips i elements aplicant procediments de càlcul per 
configurar instal·lacions. 
c) Dibuixar esquemes i croquis aplicant procediments de disseny per 
configurar instal·lacions. 
d) Valorar instal·lacions calculant costos d’equips, elements i mà d’obra per 
elaborar pressupost de muntatge o manteniment. 
e) Analitzar els processos de muntatge i manteniment descrivint les seves 
fases i activitats per gestionar recursos humans i materials. 
f) Planificar activitats de muntatge i manteniment assignant temps i recursos 
per programar els processos de muntatge i manteniment. 
g) Acoblar, ubicar i fixar equips i elements aplicant procediments de muntatge i 
protocols de qualitat i seguretat per executar processos de muntatge i 
manteniment. 
h) Verificar replantejaments i especificacions tècniques de les instal·lacions, 
contrastant paràmetres, condicions de disseny i qualitat per executar 
processos de muntatge i manteniment. 
i) Mesurar paràmetres de les instal·lacions comparant els mesuraments amb 
els valors estipulats de funcionament per diagnosticar avaries i disfuncions. 
j) Identificar, descriure i localitzar avaries i disfuncions analitzant les relacions 
causa-efecte produïdes, per mantenir les instal·lacions. 
k) Definir procediments de control i seguiment de les instal·lacions partint de 
l’informació tècnica dels fabricants, històrics d’avaries i normativa d’aplicació 
per elaborar programes de manteniment. 
l) Especificar procediments operacionals d’intervenció analitzant informació 
tècnica d’equips i recursos per elaborar programes de manteniment. 
m) Elaborar programes de control partint de les especificacions de la 
instal·lació i de les característiques dels equips per controlar sistemes 
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automàtics. 
n) Verificar equips i elements de control realitzant proves i ajustant valors de 
consigna per la posada en funcionament de la instal·lació . 
o) Descriure les mesures de protecció ambiental i de prevenció de riscos 
laborals, identificant la normativa aplicable als procediments de treball, per 
assegurar l’acompliment de normes i mesures de protecció ambiental. 
p) Descriure els rols dels components d’un grup de treball, identificant en cada 
cas la responsabilitat associada. 
q) Identificar el canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i laborals en la 
seva activitat, analitzant les seves implicacions en el àmbit de treball per 
mantenir l’esperit d’innovació. 
r) Identificar formes d’intervenció en situacions col·lectives, analitzant el procés 
de pressa de decisions, per a liderar en les mateixes. 
s) Valorar la importància de la innovació en mètodes i processos aplicables al 
muntatge i manteniment. 
t) Analitzar les activitats de treball en una empesa de muntatge o manteniment, 
identificant l’aportació individual al procés per participar activament en els 
grups de treball i aconseguir els objectius de la producció. 
u) Identificar i valorar les oportunitats d’aprenentatge la seva relació amb el 
món laboral, analitzant les ofertes i demandes del mercat per mantenir una 
cultura d’actualització i innovació. 
v) Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del 
mercat per crear i gestionar una petita empresa. 
w) Reconèixer els seus drets i deures com agent actiu en la societat, analitzant 
el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a 
ciutadà democràtic. 
 
 
Notes:  
18/01/2011 s’han modificat els espais 
30/03/2011. En la última modificació s’han afegit les Taules de Competències professionals, 
personals i socials i d’Objectius Generals 
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TÍTOL GRAU 
Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’instal·lacions Tèrmiques i de Fluids 

GS 

FAMÍLIA 
PROFESSIONAL 

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 

 
 

COMPETÈNCIA GENERAL 
La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar projectes i planificar el 
muntatge de les instal·lacions tèrmiques i de fluids en edificis i processos industrials, d’acord 
amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de 
prevenció de riscs laborals i respecte ambiental 
 
 

QUALIFICACIONS  PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL 
Qualificació completa Denominació UC 

IM_2-370_3 
Desenvolupament de 
projectes d'instal·lacions 
calorífiques 

UC_2-1160-11_3 Determinar les característiques d'instal·lacions 
calorífiques 
UC_2-1161-11_3. Determinar les característiques d'instal·lacions 
elèctriques auxiliars d'instal·lacions tèrmiques 
UC_2-1162-11_3. Desenvolupar plànols d'instal·lacions tèrmiques 
UC_2-1163-11_3. Planificar i especificar el muntatge, proves i 
protocols d'instal·lacions calorífiques 

IM_2-371_3 
Desenvolupament de 
projectes d'instal·lacions de 
climatització i ventilació 
extracció 

UC_2-1164-11_3. Determinar les característiques d'instal·lacions de 
climatització 
UC_2-1165-11_3. Determinar les característiques d'instal·lacions de 
ventilació extracció 
UC_2-1161-11_3. Determinar les característiques d'instal·lacions 
elèctriques auxiliars d'instal·lacions tèrmiques 
UC_2-1162-11_3. Desenvolupar plànols d'instal·lacions tèrmiques 
UC_2-1166-11_3. Planificar i especificar el muntatge, proves i 
protocols d'instal·lacions de climatització i ventilació extracció 

IM_2-372_3 
Desenvolupament de 
projectes d'instal·lacions 
frigorífiques 
 
 

UC_2-1167-11_3. Determinar les característiques d'instal·lacions de 
frigorífiques 
UC_2-1161-11_3. Determinar les característiques d'instal·lacions 
elèctriques auxiliars d'instal·lacions tèrmiques 
UC_2-1162-11_3. Desenvolupar plànols d'instal·lacions tèrmiques 
UC_2-1168-11_3. Planificar i especificar el muntatge, proves i 
protocols d'instal·lacions frigorífiques 

IM_2-373_3 
Desenvolupament de 
projectes de xarxes i 
sistemes de distribució de 
fluids 

UC_2-1278-11_3. Determinar les característiques d'instal·lacions de 
les xarxes i sistemes de distribució de fluids 
UC_2-1279-11_3. Determinar les característiques d'instal·lacions 
elèctriques auxiliars de xarxes i sistemes de distribució de fluids 
UC_2-1280-11_3. Desenvolupar plànols de xarxes i sistemes de 
distribució de fluids 
UC_2-1281-11_3. Planificar i especificar el muntatge, proves i 
protocols de xarxes i sistemes de distribució de fluids 
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Mòduls Professionals Durada 

 
Especialitat del cos 
de professorat* 

Sistemes elèctrics i automàtics 198 PS 513/ PS 525 
Equips i instal·lacions tèrmiques 231 PS 513 
Processos de muntatge d'instal·lacions 231 PT 605 
Representació gràfica d'instal·lacions 132 PT 605/ PT 613 
Energies renovables i eficiència energètica 66 PS 513 
Configuració d'instal·lacions de climatització, calefacció i ACS. 165 PS 513 
Configuració d'instal·lacions frigorífiques 165 PS 513 
Configuració d'instal·lacions de fluids. 132 PS 513 
Planificació del muntatge d'instal·lacions. 66 PS 513 
Projecte d'instal·lacions tèrmiques i de fluids. 99 PS 513/ PT 605 
Formació i orientació laboral. 99 PS 505 
Empresa i iniciativa emprenedora. 66 PS 505 
Formació en centres de treball. 350 - 
 
* En el cas de centres que no depenguin del Departament d’Educació s’aplicaran les 
titulacions establertes en el Reial Decret. 
 

CONVALIDACIÓ MÒDULS PROFESSIONALS LOGSE I LOE 
Crèdits LOGSE M.P LOE 

Instal·lacions de fluids 
Instal·lacions de processos tèrmics 
 

Equips i instal·lacions tèrmiques 
 

Processos i gestió de muntatge d'instal·lacions Planificació del muntatge d'instal·lacions 

Sistemes automàtics en les instal·lacions Sistemes elèctrics i automàtics 
Representació gràfica en instal·lacions Representació gràfica d'instal·lacions 

Projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids 

124 Energies renovables i eficiència energètica 
125 Configuració d'instal·lacions de climatització, 
calefacció i ACS 
126 Configuració d'instal·lacions frigorífiques 
127 Configuració d'instal·lacions de fluids 
 

Tècniques de muntatge d'instal·lacions 122 Processos de muntatge d'instal·lacions 

Formació en centres de treball. Formació en centres de treball. 
 
ESPAIS FORMATIUS 
 

 30 alumnes 20 alumnes Grau d’ús 
Espai m m2 % 2 

Aula polivalent 45 30 10 
Aula tècnica 60 40 50 
Taller d’instal·lacions 
tèrmiques 180 150 20 

Taller de mecanització 
d’instal·lacions tèrmiques 120 120 10 

Taller de sistemes elèctrics 
i automàtics 120 90 10 

 

http://www.xtec.es/fp/19/1952c01.htm�
http://www.xtec.es/fp/19/1952c01.htm�
http://www.xtec.es/fp/19/1952c02.htm�
http://www.xtec.es/fp/19/1952c02.htm�
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

a) Obtenir les dades de partida, en obra o d'un avantprojecte, identificant les 
característiques del lloc d'ubicació, per elaborar la documentació tècnica. 
b) Definir les característiques d'homologació que han de complir els equips i elements 
de les instal·lacions a partir de la política de l'empresa i normatives d'aplicació. 
c) Dibuixar plànols, esquemes, entre altres, a partir de les dades obtingudes, complint 
la normativa i requeriments del client. 
d) Configurar les instal·lacions, seleccionant i dimensionant els equips i elements que 
les componen, complint la normativa vigent i els requeriments del client. 
e) Planificar el muntatge, proves i protocols d'instal·lacions a partir de la 
documentació tècnica o característiques de l'obra. 
f) Determinar les unitats d'obra, tenint en comptes els seus tipus i realitzant 
mesuraments. 
g) Elaborar el pressupost de muntatge de les instal·lacions a partir dels mesuraments 
realitzats i aplicant els costos associats a les unitats d'obra. 
h) Elaborar el programa d'operacions de manteniment a partir de la normativa i 
recomanacions dels fabricants. 
i) Elaborar la documentació tècnica i administrativa complint amb la reglamentació 
vigent, amb les especificacions de muntatge, protocol de proves, manual 
d'instruccions de servei i manteniment. 
j) Aplicar les tecnologies de la informació i comunicació pròpies del sector, així com 
mantenir-se contínuament actualitzat en les mateixes. 
k) Mantenir la netedat i l'ordre en el lloc de treball complint les normes de 
competència tècnica i els requisits de salut laboral. 
l) Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada i saber respectar l'autonomia 
dels subordinats, informant quan sigui convenient. 
m) Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit del seu treball per adaptar-
se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional. 
n) Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, intervenint en conflictes 
personals i laborals, contribuint a l'establiment d'un ambient de treball agradable, 
actuant a tota hora de forma sincera, respectuosa i tolerant. 
o) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals, originats per 
canvis tecnològics i organitzatius. 
p) Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i 
procediments establerts, definits dins de l'àmbit de la seva competència. 
q) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions 
laborals, d'acord amb l'establert en la legislació vigent. 
r) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, 
autoocupació i d'aprenentatge. 
s) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural amb actitud crítica i 
responsable. 
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OBJECTIUS GENERALS 

a) Analitzar la documentació tècnica identificant i interpretant la informació rellevant 
per obtenir les dades de partida per al desenvolupament de projectes. 
b) Elaborar esquemes d'instal·lacions realitzant mesuraments d'espai i identificant els 
elements estructurals, per obtenir dades a peu d'obra. 
c) Dimensionar equips i elements, aplicant procediments de càlcul per configurar 
instal·lacions. 
d) Calcular càrregues tèrmiques de les instal·lacions partint de les condicions de 
disseny per dimensionar equips i elements. 
e) Comparar les característiques tècniques d'equips i elements analitzant catàlegs de 
diversos proveïdors, per seleccionar els esmentats equips i elements. 
f) Mesurar i valorar la instal·lació configurada utilitzant bases de dades de preus i 
unitats d'obra per elaborar pressuposts. 
g) Dibuixar plànols de traçat, detall, diagrames de principi, entre d'altres, manejant 
aplicacions informàtiques de DAO, per elaborar la documentació gràfica. 
h) Desenvolupar especificacions de muntatge, manual d'instruccions, entre d'altres, 
manejant aplicacions informàtiques, per elaborar la documentació del projecte. 
i) Definir el procés de muntatge de les instal·lacions, identificant les fases i assignant 
recursos per elaborar el pla de muntatge. 
j) Identificar la informació reglamentària analitzant la normativa d'aplicació i emplenant 
els formats d'ús al sector per elaborar la documentació administrativa. 
k) Descriure les mesures de protecció ambiental i de prevenció de riscs laborals, 
identificant la normativa aplicable als procediments de treball, per assegurar el 
compliment de normes i mesures de protecció ambiental. 
l) Descriure els rols de cada un dels components del grup de treball, identificant en 
cada cas la responsabilitat associada, per efectuar consultes. 
m) Identificar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i laborals en la seva 
activitat, analitzant les seves implicacions en l'àmbit de treball, per mantenir l'esperit 
d'innovació. 
n) Identificar formes d'intervenció en situacions col·lectives, analitzant el procés de 
presa de decisions, per liderar en les mateixes. 
o) Analitzar les activitats de treball en un gabinet de desenvolupament de projectes, 
identificant la seva aportació al procés global per participar activament en els grups de 
treball i aconseguir els objectius de la producció. 
p) Identificar i valorar les oportunitats d'aprenentatge i la seva relació amb el món 
laboral, analitzant les ofertes i demandes del mercat per mantenir una cultura 
d'actualització i innovació. 
q) Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat 
per crear i gestionar una petita empresa. 
r) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el 
marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà 
democràtic. 
 
 
Notes:  
18/01/2011 s’han modificat els espais 
30/03/2011. En l'última modificació s'han afegit les Taules de Competències professionals, 
personals i socials i d'Objectius Generals 
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49 Temperatura Sortida Condensador

Botons per embrutir unitat
condensadora

Pressió de condensació 22,3 Bar
Temperatura de condensació 58,1 ºC

Factor de embrutament
Filtre

7,5 ºC Evaporador

Temperatura aire Botons per pujar
17 ºC Condensador Exterior 32 o baixar

Consum Electric Compressor 5,06 A condicions aire

Temperatura Sala 21

Temperatura de aspiració 8,85 ºC

g.
Filtre

Factor de embrutament

Pressió de evaporació 3,6 Bar
Temperatura de evaporació -2,4 ºC

Botons per carregar o descarregar Botons per embrutir el filtre
máquina de refrigerant

Rescalfament 11,26 ºC 13,5 Temperatura Sortida Evaporador
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Manòmetre de Alta Pressió

Manòmetre de Baixa Pressió

SEGURETATS

 OK

 OK

3500

Carrega de gas
Refrigerant

 



                                                         
 

 

 

 

 

3. FULLES DE CÀLCUL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÀLCULS PARÀMETRES UNITATS

UNIDAD INTERIOR

Tª de aire entrada 21 ºC de 18 a 30
Tª de aire sortida 13,5 ºC

∆T 7,5 ºC

Temperatura entrada 21
Coeficient per brutícia en filtre -5
Coeficient per carrega de gas refrigerant 0 ºC
Total temperatura entrada aire evaporador 16 ºC

Temperatura d'evaporació -2,41 ºC
Pressió d'evaporació (relativa) 3,6 bar

Net Mig Brut
0 50 100

Coef. Estat neteja Filtre -7,5

Pressòstat de baixa pressió  OK

0 0
Filtre evaporador 0,5 0,5 -5

1 -10

UNITAT EXTERIOR

Tª de aire entrada 32 ºC
Tª de aire sortida 49 ºC

∆T 17 ºC

Tª de aire entrada 32 ºC
Coeficient per brutícia en condensadora Tª 0
Coeficient per carrega de gas refrigerant 0

Total temperatura aire condensador 32 ºC

Temperatura de condensació 58,12 ºC
Pressió de condensació 22,3 bar

Net Mig Brut
0 50 100

Coef. Estat neteja Condensador 0

Pressòstat de Alta Pressió  OK

Increment de temperatura 
 K embrutiment Evaporador

Increment de temperatura 
 K embrutiment Condensadora



TAULES DE REFRIGERANTSATURAT

Coef. Temp. Temperatura Pressió (bar) Pressió (bar) Coef. Temp. Temperatura Pressió (bar) Pressió (bar)
(Cº) (Cº) Absoluta Relativa (Cº) (Cº) Absoluta Relativa
-20 -41,09 1 0,0 51,27 20 19,0
-19 -39,04 1,1 0,1 51,49 20,1 19,1
-18 -37,13 1,2 0,2 51,71 20,2 19,2
-17 -35,34 1,3 0,3 51,93 20,3 19,3
-16 -33,66 1,4 0,4 52,15 20,4 19,4
-15 -32,07 1,5 0,5 52,36 20,5 19,5
-14 -30,56 1,6 0,6 52,58 20,6 19,6
-13 -29,12 1,7 0,7 52,79 20,7 19,7
-12 -27,75 1,8 0,8 53,01 20,8 19,8
-11 -26,43 1,9 0,9 53,22 20,9 19,9
-10 -25,17 2 1,0 53,43 21 20,0
-9 -23,96 2,1 1,1 53,64 21,1 20,1
-8 -22,78 2,2 1,2 53,85 21,2 20,2
-7 -21,65 2,3 1,3 54,06 21,3 20,3
-6 -20,56 2,4 1,4 54,27 21,4 20,4
-5 -19,5 2,5 1,5 54,48 21,5 20,5
-4 -18,48 2,6 1,6 54,69 21,6 20,6
-3 -17,48 2,7 1,7 16 54,9 21,7 20,7
-2 -16,51 2,8 1,8 17 55,1 21,8 20,8
-1 -15,57 2,9 1,9 18 55,31 21,9 20,9
0 -14,65 3 2,0 19 55,51 22 21,0
1 -13,75 3,1 2,1 20 55,72 22,1 21,1
2 -12,88 3,2 2,2 21 55,92 22,2 21,2
3 -12,03 3,3 2,3 22 56,12 22,3 21,3
4 -11,2 3,4 2,4 23 56,33 22,4 21,4
5 -10,38 3,5 2,5 24 56,53 22,5 21,5
6 -9,58 3,6 2,6 25 56,73 22,6 21,6
7 -8,8 3,7 2,7 26 56,93 22,7 21,7
8 -8,04 3,8 2,8 27 57,13 22,8 21,8
9 -7,29 3,9 2,9 28 57,33 22,9 21,9

10 -6,55 4 3,0 29 57,53 23 22,0
11 -5,83 4,1 3,1 30 57,72 23,1 22,1
12 -5,13 4,2 3,2 31 57,92 23,2 22,2
13 -4,43 4,3 3,3 32 58,12 23,3 22,3
14 -3,75 4,4 3,4 33 58,31 23,4 22,4
15 -3,08 4,5 3,5 34 58,51 23,5 22,5
16 -2,41 4,6 3,6 35 58,7 23,6 22,6
17 -1,76 4,7 3,7 36 58,9 23,7 22,7
18 -1,13 4,8 3,8 37 59,09 23,8 22,8
19 -0,5 4,9 3,9 38 59,28 23,9 22,9
20 0,12 5,0 4,0 39 59,48 24 23,0
21 0,73 5,1 4,1 40 59,67 24,1 23,1
22 1,34 5,2 4,2 59,86 24,2 23,2
23 1,93 5,3 4,3 60,05 24,3 23,3
24 2,51 5,4 4,4 60,24 24,4 23,4
25 3,09 5,5 4,5 60,43 24,5 23,5
26 3,66 5,6 4,6 60,62 24,6 23,6
27 4,22 5,7 4,7 60,8 24,7 23,7
28 4,77 5,8 4,8 60,99 24,8 23,8
29 5,15 5,9 4,9 61,18 24,9 23,9
30 5,86 6 5,0 61,36 25 24,0

61,55 25,1 24,1
61,74 25,2 24,2
61,92 25,3 24,3
62,1 25,4 24,4

62,29 25,5 24,5
62,47 25,6 24,6
62,65 25,7 24,7
62,84 25,8 24,8
63,02 25,9 24,9
63,2 26 25,0

63,38 26,1 25,1
66,02 27,6 26,6
66,2 27,7 26,7

66,37 27,8 26,8
66,54 27,9 26,9
66,71 28 27,0
66,88 28,1 27,1
67,05 28,2 27,2
67,22 28,3 27,3
67,39 28,4 27,4
67,56 28,5 27,5
67,73 28,6 27,6
67,9 28,7 27,7

68,06 28,8 27,8
68,23 28,9 27,9

Màxima pressió permesa 68,4 29 28,0

Refrigerant Saturat Baixa pressió
TE
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Refrigerant Saturat Alta pressió
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permesa



COEFICIENTS DE TEMPERATURA EN FUNCIO DE LA CARREGA DE GAS REFRIGERANT

Carrega de gas refrigerant inicial 3500 Kg

Carga Coef. Coef.
Gas (g.) Evaporació Condensació
100,0 -52,50 -52,50
200,0 -51,00 -51,00
300,0 -49,50 -49,50
400,0 -48,00 -48,00
500,0 -46,50 -46,50
600,0 -45,00 -45,00
700,0 -43,50 -43,50
800,0 -42,00 -42,00
900,0 -40,50 -40,50

1000,0 -39,00 -39,00
1100,0 -37,50 -37,50
1200,0 -36,00 -36,00
1300,0 -34,50 -34,50
1400,0 -33,00 -33,00
1500,0 -31,50 -31,50
1600,0 -30,00 -30,00
1700,0 -28,50 -28,50
1800,0 -27,00 -27,00
1900,0 -25,50 -25,50
2000,0 -24,00 -24,00
2100,0 -22,50 -22,50
2200,0 -21,00 -21,00
2300,0 -19,50 -19,50
2400,0 -18,00 -18,00
2500,0 -16,50 -16,50
2600,0 -15,00 -15,00
2700,0 -13,50 -13,50
2800,0 -12,00 -12,00
2900,0 -10,50 -10,50
3000,0 -9,00 -9,00
3100,0 -7,50 -7,50
3200,0 -6,00 -6,00
3300,0 -4,50 -4,50
3400,0 -3,00 -3,00
3500,0 0,00 0 Condicions inicials
3600,0 1,00 4
3700,0 2,00 8
3800,0 3,00 12
3900,0 4,00 16
4000,0 5,00 20
4100,0 6,00 24
4200,0 7,00 28
4300,0 8,00 32
4400,0 9,00 36
4500,0 10,00 40



                                                         
 

 

 

 

 

4. DIAGRAMES DE MOLLIER 
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