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Treball de fi de màster 

Resum (200/400 paraules) 

 

Les pràctiques en centres de treball són un conjunt d’activitats que tots els 
alumnes que cursen cicles formatius han de realitzar en empreses, per tal de 
superar el mòdul formatiu anomenat formació en centres de treball (FCT). 

En el cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) de Manteniment de Material Rodant 
Ferroviari, concretament en el mòdul professional FCT, està pendent el 
desenvolupament de les activitats que s’han de dur a terme per tal  que l’alumnat 
realitzi les pràctiques en empreses del sector ferroviari. 

D’altra banda, la empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) té la 
necessitat de formar professionals qualificats per a realitzar el manteniment 
preventiu i correctiu dels trens i s’ofereix per a realitzar convenis Escola-Empresa 
que permeti la formació pràctica d’alumnes en els seus centres de treball, ja que 
amb l’obertura del nou tram de metro de la L9-10, té la necessitat de contractar 
personal qualificat. 

Així doncs, davant la necessitat de formar professionals qualificats de 
manteniment de material ferroviari i realitzar la planificació de les activitats 
formatives en centres de treball corresponents al mòdul professional FCT, tenim la 
possibilitat i necessitat de dissenyar la programació de les pràctiques en centres 
de treball dels alumnes del CFGM de Manteniment de Material Rodant Ferroviari a 
la empresa TMB, així com, les rúbriques per la seva avaluació. 

Cal dir també, que aquesta programació d’activitats seria vàlida també per a 
alumnes que realitzen altres tipus de cicles formatius tant de grau mig com a 
superior, sempre i quan, siguin de la família de mecànica, electricitat o electrònica. 

 

 

Paraules clau. 

formació professional empresa cicle formatiu 

mòdul professional ferroviari grau mitjà 

centres de treball manteniment  
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1. JUSTIFICACIÓ. 

La formació pràctica en centres de treball (FPCT) són pràctiques i estades formatives no 
laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris en centres de treball, mitjançant 
un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. Aquestes pràctiques 
formen part del programa formatiu curricular d’aquests ensenyaments.  

Què comporten per a l'alumnat? 

� El coneixement del món laboral i de l’empresa. 
� La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada. 
� La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva 

incorporació al món laboral. 
� L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics. 
� L’acostament a la cultura d’empresa. 
� L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació. 
� L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques. 
� La superació del crèdit de formació en centres de treball (FCT) per a l’alumnat de cicles 

formatius. 

Què ofereixen a l'empresa? 

� Captar futur personal qualificat. 
� Col·laborar en la formació del/de la jove aprenent/a. 
� Oferir l’accés del/de la jove estudiant/a a la seva primera ocupació. 
� Relacionar-se amb els centres docents. 
� No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral. 

El Departament d’Ensenyament promou convenis i acords de col·laboració amb empreses i 
entitats per tal d’optimitzar recursos i establir vies de participació conjunta per tal d’augmentar 
la qualitat de la formació professional i ajustar l’oferta educativa a les necessitats del mercat 
laboral.  

En el mòdul professional de formació en centres de treball corresponent al CFGM Manteniment 
de Material Rodant Ferroviari, està pendent el desenvolupament del pla d’activitats que s’han 
de dur a terme, per tal de que l’alumnat realitzi les pràctiques en empreses del sector ferroviari, 
segons currículum del Departament de l’Ensenyament1. Actualment, a Catalunya l’oferta pel 
CFGS Manteniment de Material Rodant Ferroviari és de 25 places. 

Així mateix, la empresa TMB, que té la necessitat d’incorporar operaris qualificats per a realitzar 
el manteniment correctiu i preventiu dels trens de la nova cotxera a L9-10, s’ofereix a facilitar 
l’accés d’aquest alumnat a la seva empresa per a desenvolupar la formació pràctica en els 
seus centres de treball, sempre i quan els itineraris formatius s’ajustin a les seves necessitats 
de manteniment dels trens i donin resposta a situacions o necessitats reals. 

Per tant, en aquesta situació ens troben amb la necessitat de desenvolupar la programació de 
les activitats de formació per a tots aquells alumnes que hagin de realitzar les pràctiques en 
qualsevol centre de treball de TMB. Conseqüentment, els alumnes i possibles candidats que 
realitzin aquestes pràctiques, estaran capacitats per a dur a terme la gran majoria de les 
tasques de manteniment preventiu i correctiu dels trens que es realitza en qualsevol cotxera 
que forma la xarxa de TMB.  

Cal dir també, que aquesta programació d’activitats seria vàlida també per a alumnes que 
realitzen altres tipus de cicles formatius tant de grau mig com a superior, sempre i quan, siguin 
de la família de mecànica, electricitat o electrònica. 

                                                      

1 Veure Real Decreto 1145/2012, de 27 de julio BOE núm. 208.  Títol de Tècnic en Manteniment de Material Rodant 
Ferroviari que fixen els ensenyaments mínims.  
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2. OBJECTIUS. 

Els objectius principals són els següents: 

� Definir i adaptar el pla d’activitats corresponent al mòdul de formació en centres de 
treball (FCT) de l’alumnat del CFGM Material Rodant Ferroviari per a realitzar les 
pràctiques a  TMB, d’acord amb els ensenyaments mínims establerts en el currículum i 
el pla de manteniment preveniu de la empresa. 

� Realitzar la programació de les activitats del FCT. 
� Conèixer la documentació necessària per a realitzar el  FCT segons normativa. 
� Dissenyar rúbriques per tal d’avaluar les competències professionals adquirides per 

l'alumnat que serveixin per prendre decisions en quan a la superació del mòdul  FCT o 
la seva contractació. 

� Desenvolupar activitats per a aplicar els coneixements adquirits al centre a un taller de 
manteniment, per tal de realitzar les tasques de manteniment preventiu i correctiu de 
trens de manera eficaç i eficient. 

� Desenvolupar activitats que complementin l'adquisició de les competències 
professionals que s'assoleixen els alumnes en el centre educatiu, mitjançant la 
realització d'un conjunt d'activitats que donen resposta a situacions o necessitats reals 
del lloc de treball. 

� Facilitar la inserció laboral i la qualificació professional dins el món laboral d’aquest 
alumnat. 

3. ABAST. 

Aquesta formació està adreçada a tots aquells alumnes que estudiïn qualsevol cicle formatiu de 
les branques tècniques de mecànica, electricitat o electrònica, però especialment  per aquells 
que realitzen el CFGM Material Rodant Ferroviari. Així mateix, aquestes pràctiques en poden 
dur a terme a qualsevol de les cotxeres de les diferents línies de metro de Barcelona que 
formen la xarxa de Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona. Tot i que hi ha dos models de 
trens, un fabricat per Alstom i l’altre per CAF, els equipaments que formen aquests trens són 
gairebé els mateixos. Per tant, aquesta formació serveix  per al manteniment d’ambdós models 
de trens, sèrie 6000 i sèrie 9000.  

 

 

 

Figura 1. Sèrie 6000. 
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Figura 2. Sèrie 9000. 

4. METODOLOGIA. 

En arribar al taller, els alumnes rebran la formació en matèria de prevenció de riscos laborals 2 
mitjançant classes magistrals i pràctiques. De fet, és imprescindible tenir aquesta formació per 
poder realitzar les pràctiques a l’empresa. 

La metodologia aplicada en la resta d’activitats és principalment la realització de pràctiques a 
taller. L’alumnat realitzarà les tasques tant de manteniment preventiu com de manteniment 
correctiu dels trens en situacions reals. Ara bé, aquests alumnes aniran acompanyats per 
personal experimentat, amb la qual cosa se’ls podrà guiar en la realització de la tasca i a l’hora, 
realitzar una observació d’aquesta.  

Per a realitzar aquestes tasques de manteniment, l’alumnat  haurà de seguir tots el passos que 
s’indiquen a les instruccions de reparació i manteniment (MRM) que podran trobar en el 
software anomenat Sistemas, Aplicacions i Productes pel processament de dades (SAP-KM) tal 
i com es descriu a la guia pràctica de localització d’instruccions de treball3. D’aquesta manera, 
per a cada una de les tasques de manteniment a realitzar es consultarà la seva instrucció de 
treball, la qual cosa  garantirà la qualitat exigida en el manteniment del equip en qüestió. 

 

5. SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS. 

5.1 Tutor d’empresa. 

El tutor d’empresa serà el Responsable Operatiu del taller i comptarà amb l’ajuda dels seus 
col·laboradors per tal de dur a terme aquesta formació i avaluació. Aquests col·laboradors són: 

� Responsable de manteniment preventiu: assigna tasques de preventiu  i les avalua. 
� Responsable de manteniment correctiu: assigna tasques de correctiu  i les avalua. 
� Personal de porta cotxeres: personal que realitza el correctiu i algunes tasques de 

preventiu o modificacions, el qual col·laborarà en la realització d’aquestes tasques amb 
els estudiants en pràctiques. 

� Operaris de revisió: personal que realitzen només tasques de preventiu i que 
col·laborarà en la realització d’aquests treballs amb els estudiants en pràctiques. 

                                                      
2 Procediments: PRL-M-006 el qual regula riscos específics del lloc de treball, PRL-TMB-009 que regula 
l’actuació en cas d’emergència a centres de treball, PRL-TMB-012 que regula la utilització de plataforma 
elevadora PRL-TMB-015 que regula treballs en alçada. 
3 Veure annex. 
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5.2 Tutor de pràctiques. 

El seguiment de l'alumne en formació en centres de treball el farà el tutor de pràctiques, segons 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya que regula la formació pràctica en centres de treball 
i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats. El tutor del crèdit d'FCT ha de ser un 
professor amb atribució docent al cicle i que doni o hagi donat classes al grup durant el cicle. 
Per tal de fer el seguiment de l'alumne o alumna en la realització del crèdit de formació en 
centres de treball, el tutor de pràctiques farà almenys dues visites de seguiment.  

 

6. PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS. 

6.1 Introducció. 

D’acord amb la normativa de la formació pràctica en centres de treball e instruccions d’aplicació 
curs 2015-20164, l’alumne pot fer pràctiques des de la data oficial d’inici del curs fins al dia 
abans de la data d’inici del curs següent, segons el calendari escolar. Per tant, les dates d’inici 
d’un curs i finalització en la programació ha de realitzar-se entre el 1 de setembre i 31 d’agost.  

La distribució de les pràctiques ha de ser des de les 14:00 hores fins a les 22 hores i es podran 
dur a terme de dilluns a divendres, excepte els dies festius. L’horari establert d’aquestes 
pràctiques és de 14:00 a 18:00 h de dilluns a divendres fins a completar les 220 h que estableix 
el  mòdul FCT. 

Així doncs, caldrà programar activitats que satisfacin aquesta normativa i els objectius 
d’aprenentatge marcats pel currículum. 

6.2 Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts. 

En acabar aquestes pràctiques l’alumne haurà adquirit els següents resultats d’aprenentatge 
que venen marcats pel mòdul formació en centres de treball en el currículum5.  

Els criteris d’avaluació venen descrits en el currículum, però els continguts no. Per tant, els 
continguts han estat estrets dels manuals de reparació i manteniment (MRM) que l’empresa 
constructora Alstom va subministrar a TMB, els quals descriuen com s’han de efectuar les 
operacions de reparació i manteniments de cadascun dels diferents sistemes que formen el 
tren. Aquests documents es troben en la intranet de TMB i podran ser consultats pels alumnes 
en els ordenadors habilitats en la zona de treball. Per tal que els alumnes puguin trobar 
fàcilment les MRM, he creat una guia de localització que està en l’annex. 

A continuació es detallen els resultats de aprenentatge (RA) i continguts. 

6.3 RA1. Identifica l’estructura i organització de la empresa. 

Criteris d’avaluació: 

a) S’ha identificat l’estructura organitzativa de la empresa i las funcions de cada àrea de la 
mateixa. 
b) S’ha comparat l’estructura de la empresa amb les organitzacions empresarials tipus existents 
en el sector. 
c) S’han identificat els elements que constitueixen la xarxa logística de l’empresa: proveïdors, 
clients, sistemes de producció i emmagatzemen, entre d’altres. 
d) S’han identificat els procediments de treball en el desenvolupament de la prestació de servei. 

                                                      
4 Veure enllaç: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/formacio_en_centres_de_treball/normativa. 
5 Veure REIAL DECRET 1145/2012, de 27 de juliol BOE núm.208 pel qual s’estableix el Títol de Tècnic 
en Manteniment Rodant Ferroviari i es fixen els ensenyaments mínims. 
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e) S’han valorat les competències necessàries dels recursos humans per al desenvolupament 
òptim de l’activitat. 
f) S’ha valorat la idoneïtat dels canals de difusió més freqüents en aquesta activitat. 

Continguts (C1): 

1.1 Presentació institucional TMB (organigrama). Centre Control de Metro, Centre d’Informació 

a l’Usuari, Coordinació i Control de la Seguretat, Unitat de seguretat i Protecció Civil i 

Enginyeria de la Producció. 

1.2 FGC vers TMB. Transports d’oci: Bus turístic, Telefèric de Montjuïc i Tramvia blau. 

1.3 Logística. Compres. Catàlegs de materials, eines, mobiliari, residus, E.P.I.S. Clients. 

Proveïdors. Magatzem. 

1.4 Llibre de procediments: Medi ambient, prevenció, qualitat. 

1.5 Model de competències. Prova d’avaluació d’actituds, motivació, competències i habilitats 

respecte al lloc de treball. 

1.6 Canals de difusió: intranet, web tmb.cat, correu i valisa interna. 

RA2. Aplica hàbits ètics i laborals en el desenvolu pament de la seva activitat 
professional, d’acord amb les característiques del lloc de treball i amb els procediments 
establerts en la empresa. 

Criteris d’avaluació: 

a) S’ha reconegut i justificat: 

- La disponibilitat personal i temporal necessària en el lloc de treball. 
- Les actituds personals (puntualitat i empatia) i professionals (ordre, neteja i 

responsabilitat) necessàries per  al lloc de treball. 
- Els requeriments actitudinals envers la prevenció de riscos en l’activitat professional. 
- Els requeriments actitudinals referits a la qualitat en l’activitat professional. 
- Les actituds relacionades amb el propi equip de treball i amb les jerarquies establertes 

en la empresa. 
- Las actituds relacionades amb la documentació de les activitats realitzades en l’ àmbit 

laboral. 
- Les necessitats formatives per a la inserció i reinserció laboral en l’àmbit científic i 

tècnic de les bones maneres del professional. 

b) S’han identificat les normes de prevenció de riscos laborals i els aspectes fonamentals de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals d’aplicació en la activitat professional. 

c) S’han posat en marxa els equips de protecció individual segons els riscos de l’activitat 
professional i les normes de la empresa. 

d) S’ha mantingut una actitud de respecte amb el medi ambient en les activitats 
desenvolupades. 

e) S’ha mantingut organitzat, net i lliure d’obstacles el lloc de treball o l àrea corresponent al 
desenvolupament de la activitat. 

f) S’ha responsabilitzat del treball assignat, interpretant i complint les instruccions de 
manteniment rebudes. 

g) S’ha establert una comunicació eficaç amb la persona responsable en cada situació i amb 
els membres de l’equip. 

h) S’ha coordinat amb la resta de l’equip, comunicant les incidències rellevants que es 
presenten. 
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i) S’ha valorat la importància de la seva activitat i la necessitat d’adaptació als canvis de 
tasques. 

j) S’ha responsabilitzat de l’aplicació de las normes i procediments en el desenvolupament del 
seu treball. 

Continguts (C2): 

2.1 Guia de localització d’instruccions de treball. 

2.2 Normativa de prevenció de riscos laborals:  PRL-M-006 que regula riscos específics del lloc 
de treball, PRL-TMB-009 que regula l’actuació en cas d’emergència a centres de treball, PRL-
TMB-012 que regula la utilització de plataforma elevadora i PRL-TMB-015 que regula treballs 
en alçada. 

RA3. Realitza el manteniment de motors i de els seu s sistemes auxiliars, efectuant els 
diagnòstics que permeten identificar els elements q ue cal ajustar, reparar o substituir. 

Criteris d’avaluació: 

a) S’ha seleccionat la documentació tècnica, equips, eines i mitjans auxiliars necessaris per a 
efectuar el manteniment. 

b) S’han connectat els aparells de comprovació, escollint el punt de mesura adequat i complint 
les normes d’ús dels equips. 

c) S’han consultat  les unitats d’autodiagnòstic del motor i els seus sistemes per a determinar l’ 
avaria, interpretant adequadament la informació subministrada. 

d) S’ha diagnosticat la avaria, establint les causes segon un procés raonat de causa-efecte. 

e) S’ha efectuat el desmuntatge i muntatge del motor, segon procediment. 

f) S’han desmuntat i muntat els elements del motor, realitzant les substitucions o reparacions 
necessàries, i s’han aplicat els paràmetres estipulats. 

g) S’han realitzat operacions de manteniment en els sistemes auxiliars del motor, seguint 
procediments definits pels fabricants. 

h) S’ha realitzat l’ajustament de paràmetres del motor i els seus sistemes auxiliars per a 
aconseguir el seu correcte funcionament. 

i) S’ha verificat que el motor reparat no té vibracions, sorolls anòmals, ni perdudes de fluids. 

j) S’han realitzat les proves necessàries del motor reparat i els seus sistemes auxiliars, avaluant 
els resultats obtinguts, i s’han comparat amb les dades de les especificacions tècniques. 

Continguts (C3): 

3.1  Revisió del motor de tracció (MRM 15.001) 

3.2  Lubricació dels rodaments del motor (MRM 15.002). 

3.3  Inspecció visual general (MRM 15.003). 

3.4  Desmuntatge i muntatge de la caixa de borns (MRM 15.004). 

3.5  Inspecció de la folgança radial dels rodaments (MRM 15.006). 

3.6  Prova de resistència d’aïllament (MRM 15.007). 

3.7  Prova sense càrrega (MRM 15.008). 

3.8  Desmuntatge i muntatge del motor de tracció (MRM 15.073). 

3.9  Mesura de vibracions (MRM 15.068). 

 



Disseny del programa de formació pràctica en centres de treball dels alumnes del cicle formatiu de grau 
mitjà (CFGM) de manteniment de material rodant ferroviari a la empresa Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB).  Página 10 

 

RA4. Realitza el manteniment preventiu dels equips de confortabilitat i climatització, 
seguint els plans de manteniment i col·laborant en el diagnòstic  reparació de avaries 
dels mateixos. 

Criteris d’avaluació: 

a) S’ha seleccionat la documentació tècnica, els equips, eines i mitjans auxiliars per a efectuar 
el manteniment. 

b) S’han connectat els aparells de comprovació triant el punt de mesura i complint les normes 
d’ús dels equips. 

c) S’ha comprovat l’absència de vibracions, sorolls, fregaments i pèrdues de fluids. 

d) S’ha diagnosticat l’avaria, establint les causes i s’ha comprovat la interacció amb d’altres 
sistemes. 

e) S’ha realitzat el desmuntatge i muntatge dels elements afectats per a realitzar les 
substitucions o reparacions necessàries segons procediments de treball. 

f) S’ha realitzat la recarrega dels fluids i s’ ha verificat que no existeixen fuges o pèrdues. 

g) S’han realitzat els ajustaments dels paràmetres dels sistemes per a restituir la funcionalitat 
prescrita. 

h) S’ha verificat el correcte funcionament del sistema reparat i s’ha comprovat que no s’han 
provocat altres avaries o desperfectes. 

i) S’han aplicat les normes de prevenció dels riscos i de protecció ambiental. 

Continguts (C4): 

4.1 Seguretat, emmagatzematge, transport, manipulació de l’equip, refrigerant i procediments. 

IMRM - Vol. 06 – Climatització SPA 40 225 16 000 Ed G0 

4.2 Verificació del funcionament de l’equip compacte d’aire condicionat (MRM 06.002). 

4.3 Verificació de l’existència de fuges i del nivell de refrigerant (MRM 06.003). 

4.4 Inspecció de l’equip compacte (MRM 06.004). 

4.5 Verificació del funcionament del compressor hermètic (MRM 06.007). 

4.6 Verificació del nivell d’oli dels compressors (MRM 06.008). 

4.7 Verificació de consums i gir dels motors (MRM 06.009). 

4.8 Prova de pressòstats de seguretat i transductors de pressió (MRM 06.010). 

4.9 Prova de las sondes de temperatura (MRM 06.011). 

4.10 Prova de fuges (MRM 06.022). 

4.11 Reparació de fuges. Soldadura d’unions en les canonades (MRM 06.023). 

4.12 Extracció del refrigerant de l’equip (MRM 06.024). 

4.13 Deshidratació del sistema de refrigeració (MRM 06.025 

4.14 Càrrega del refrigerant (MRM 06.026). 

4.15 Desmuntatge / muntatge de l’equip compacte (MRM 06.027). 

4.16 Substitució del compressor (MRM 06.028). 

4.17 Substitució de les sondes de temperatura (MRM 06.029). 

4.18 Substitució dels motors evaporadors (MRM 06.030). 

4.19 Substitució dels motors condensadors (MRM 06.031). 

4.20 Substitució de la bateria condensadora (MRM 06.036). 
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4.21 Substitució de la bateria evaporadora (MRM 06.037). 

4.22 Desmuntatge / muntatge del panel de control (MRM 06.038). 

4.23 Revisió de les vàlvules d’expansió termostàtica (MRM 06.039). 

4.24 Revisió de les vàlvules Solenoide de bypass (MRM 06.040). 

RA5. Realitza el manteniment del conjunt del bogi i del sistema de tracció i xoc, efectuant 
els diagnòstics que permeten identificar els elemen ts que hi ha que ajustar, reparar o 
substituir. 

Criteris d’avaluació: 

a) S’ha seleccionat la documentació tècnica, els equips eines i mitjans auxiliars per a efectuar 
el manteniment. 

b) S’han connectat els aparells de comprovació escollint el punt de mesura i complint les 
normes d’ús dels equips. 

c) S’ha comprovat l’absència de vibracions, sorolls, fregaments i perdudes de fluids. 

d) S’ha diagnosticat l’avaria, establint les seves causes i s’ha comprovat la interacció amb 
altres sistemes. 

e) S’ha realitzat el desmuntatge i muntatge dels elements afectats per a realitzar les 
substitucions o reparacions necessàries segon procediments de treball. 

f) S’ha realitzat la recàrrega dels fluids i s’ha verificat que no existeixen fuges o pèrdues. 

g) S’han realitzat els ajusts dels paràmetres dels sistemes per a restituir la funcionalitat  
prescrita. 

h) S’ha verificat el correcte funcionament del sistema reparat i s’ha comprovat que no s’han 
provocat altres avaries o desperfectes. 

i) S’han aplicat les normes de prevenció de riscos i de protecció ambiental. 

Continguts (C5): 

5.1  Desmuntatge i muntatge del cofre disjuntor de tracció OCC (MRM 15.019). 

5.2  Desmuntatge i muntatge del mòdul supervisor (MRM 15.023). 

5.3  Desmuntatge i muntatge del cofre ondulador de tracció (OCU), del cofre con bobina 

d’inducció SELF i els reòstats de descarrega (MRM 15.025). 

5.4  Substitució de les peces de desgast (MRM 15.034). 

5.5  Procediment d’inspecció i prova de rutina aplicable després del desmuntatge (MRM 
15.035). 

5.6  Extracció i anàlisis del registre de fallades del sistema de tracció (MRM 15.050). 

5.7  Mesura de vibracions del grup moto-ventilador (MRM 15.068). 

5.8  Desmuntatge i muntatge de la unitat de control (CCU) (MRM 15.059 

5.9 Comprovacions a realitzar després de la substitució de la CCU (MRM 15.060). 

5.10 Seguretat, emmagatzematge i transport MRM - Vol. 03 – Bogis SPA 40 225 13 000 Ed J0 

5.11 Desmuntatge i muntatge del bogi (MRM  03.066). 

RA6. Realitza el manteniment preventiu de les màquines e lèctriques rotatives, seguint 
les especificacions tècniques. 

Criteris d’avaluació: 

a) S’han interpretat els plans de manteniment. 
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b) S’han seleccionat les eines i instruments. 

c) S’ha comprovat la funcionalitat dels equips, detectant desviacions a través dels registres, 
mesures i proves realitzades. 

d) S’ha localitzat l’avaria d’acord amb els procediments específics per al diagnòstic i trobada 
d’avaries. 

e) S’ha realitzat el desmuntatge dels equips seguint las pautes establertes, amb seguretat, 
qualitat i respecte al medi ambient. 

f) S’han substituït, reparat i ajustat els elements avariats o desregulats. 

g) S’ha realitzat el manteniment preventiu d’acord amb la seguretat i qualitat requerida. 

h) S’han restablert les condicions inicials de funcionalitat dels equips. 

i) S’ha col·laborat amb l’equip de treball, mostrant iniciativa i interès. 

Continguts(C6): 

6.1  Pla de manteniment: descripció de les operacions de manteniment preventiu sèrie 9000. 

RA7. Realitza el manteniment preventiu i correctiu dels sistemes neumàtics i de fre del 
material rodant ferroviari, seguint els plans de ma nteniment.  

Criteris de avaluació: 

a) S’ha interpretat la documentació tècnica i de manteniment i s’ha relacionat amb l’equip o 
sistema. 

b) S’han seleccionat els equips de mesura, realitzant els ajusts i comprovacions necessaris per 
a la seva posta en servei. 

c) S’han seleccionat els mitjans, eines i utillatge específic, necessaris per a realitzar les 
operacions de desmuntatge, muntatge i ajust. 

d) S’han realitzat operacions de manteniment preventiu dels equips neumàtics i del sistema de 
frens, seguint els procediments establerts. 

e) S’ha realitzat el desmuntatge i muntatge dels equips i de tots els seus components. 

f) S’han identificat i substituït les peces de canvi sistemàtic i aquelles que presentaven alguna 
disfunció. 

g) S’han extret e interpretat dades de les centrals electròniques (memòries d’esdeveniments) 
d’acord amb les especificacions tècniques. 

h) S’han aplicat procediments establerts en la localització d’avaries i s’ha identificat l’element 
que presenta la disfunció. 

i) S’ha reparat l’avaria i s’han realitzat els reglatges i ajustos necessaris, comprovant el 
funcionament del subsistema. 

j) S’han aplicat les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el 
desenvolupament de les operacions. 

Continguts(C7): 

7.1 Revisió general del grup motocompressor (MRM 07.009). 

7.2 Verificació del correcte funcionament de l’equip d’assecat (MRM 07.014). 

7.3 Revisió general de l’equip d’assecat (MRM 07.015). 

7.4 Desmuntatge, muntatge clau de purga (MRM 07.016).  

7.5 Verificació de l’estat i funcionament de la vàlvula de seguretat (MRM 07.017).  

7.6 Revisió general de l’equip de producció d’aire comprimit (MRM 07.027).  
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7.7 Desmuntatge, muntatge de l’equip de producció d’aire comprimit (MRM 07.028). 

7.8 Desmuntatge, muntatge de les vàlvules de seguretat (MRM 07.033). 

7.9 Desmuntatge, muntatge dels depòsits d’aire (MRM 07.034).  

7.10 Desmuntatge, muntatge del transductor de pressió (MRM 07.035).  

7.11 Desmuntatge, muntatge del transductor de pressió (MRM 07.035). 

7.12 Revisió general del filtre d’aire (MRM 07.038). 

7.13 Revisió general dels pressòstats (MRM 07.047). 

7.14 Revisió total de l’electrovàlvula (MRM 07.079). 

7.15 Revisió total del mòdul de fre 07.099. 

7.16 Revisió total de la vàlvula de suspensió neumàtica 07.118. 

7.17 Indicacions específiques per a la monitorització i diagnosis de l’equip de supervisió BCE1 i 
l’equip de supervisió i antilliscament BCE2 de fre (manual d’usuari Knorr). 
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6.4 Distribució de les unitats formatives en el tem ps. 

 

Taula 1. Distribució de les unitats formatives en el temps. 

6.5 Ordenació cronològica i contextualització dels continguts (C). 

 

Continguts 

1.1 Presentació institucional TMB (organigrama). Centre Control de Metro, Centre 

d’Informació a l’Usuari, Coordinació i Control de la Seguretat, Unitat de 

seguretat i Protecció Civil i Enginyeria de la Producció. 

1.2 FGC vers TMB. Transports d’oci: Bus turístic, Telefèric de Montjuïc i Tramvia 

blau. 

1.3 Logística. Compres. Catàlegs de materials, eines, mobiliari, residus, E.P.I.S. 

Setmana 9 
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Clients. Proveïdors. Magatzem. 

1.4 Llibre de procediments: Medi ambient, prevenció, qualitat. 

1.5 Model de competències. Prova d’avaluació d’actituds, motivació, 

competències i habilitats respecte al lloc de treball. 

1.6 Canals de difusió: intranet, web tmb.cat, correu i valisa interna. 

2.1 Guia de localització d’instruccions de treball 

2.2 Normativa de prevenció de riscos laborals 

3.3  Inspecció visual general 

3.2  Lubricació de los rodaments del motor 

3.1  Revisió del motor de tracció 

3.4  Desmuntatge i muntatge de la caixa de bornes 

3.8  Desmuntatge i muntatge del motor de tracció  

3.5  Inspecció de la folgança radial de los rodaments 

3.7  Prova sense càrrega  

3.6  Prova de resistència d’aïllament 

3.9  Mesura de vibracions  

4.1 Instrucció de seguretat, emmagatzematge, transport, manipulació de l’equip i 
refrigerant 

4.4  Inspecció de l’equip compacte  

4.23  Revisió de les vàlvules d’expansió termostàtica  

4.24  Revisió de les vàlvules Solenoide de bypass  

4.2  Verificació del funcionament de l’equip compacte d’aire condicionat  

4.8  Prova de pressòstats de seguretat i transductors de pressió  

4.9  Prova de las sondes de temperatura  

4.10  Prova de fuges  

4.3  Verificació de l’existència de fuges i del nivell de refrigerant  

4.5  Verificació del funcionament del compressor hermètic  

4.6  Verificació del nivell d’oli dels compressors  

4.7  Verificació de consums i gir dels motors  
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4.12  Extracció del refrigerant de l’equip  

4.11  Reparació de fuges. Soldadura d’unions en les canonades  

4.13  Deshidratació del sistema de refrigeració  

4.14  Càrrega del refrigerant  

4.15  Desmuntatge / muntatge de l’equip compacte  

4.22  Desmuntatge / muntatge del panel de control  

4.16  Substitució del compressor  

4.17  Substitució de les sondes de temperatura  

4.18  Substitució dels motors evaporadors  

4.19  Substitució dels motors condensadors  

4.20  Substitució de la bateria condensadora  

4.21  Substitució de la bateria evaporadora  

5.6  Extracció i anàlisis del registre de fallades del sistema de tracció  

5.1  Desmuntatge i muntatge del cofre disjuntor de tracció (OCC)  

5.2  Desmuntatge i muntatge del mòdul supervisor  

5.3  Desmuntatge i muntatge del cofre ondulador de tracció (OCU) 

5.4  Substitució de les peces de desgast  

5.5  Procediment d’inspecció i prova de rutina aplicable després del desmuntatge  

5.7  Mesura de vibracions del grup moto-ventilador  

5.8  Desmuntatge i muntatge de la unitat de control (CCU)  

5.9  Comprovacions a realitzar després de la substitució de la CCU  

5.10 Inspecció visual general del bogi, fuges d’aire, fixació i estat dels equips 

5.11 Desmuntatge i muntatge del bogi  

6.1 Pla de manteniment: descripció de les operacions de manteniment preventiu 
sèrie 9000. 

7.1 Revisió general del grup motocompressor (MRM 07.009) 

7.2 Verificació del correcte funcionament de l’equip d’assecat 07.014 

7.3 Revisió general de l’equip d’assecat 07.015 
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7.4 Desmuntatge, muntatge clau de purga 07.016 

7.5 Verificació de l’estat i funcionament de la vàlvula de seguretat 07.017 

7.6 Revisió general de l’equip de producció d’aire comprimit 07.027 

7.7 Desmuntatge, muntatge de l’equip de producció d’aire comprimit 07.028. 

7.8 Desmuntatge, muntatge de les vàlvules de seguretat 07.033 

7.9 Desmuntatge, muntatge dels depòsits d’aire 07.034 

7.10 Desmuntatge, muntatge del transductor de pressió 07.035 

7.11 Desmuntatge, muntatge del transductor de pressió 07.035 

7.12 Revisió general del filtre d’aire 07.038 

7.13 Revisió general dels pressòstats 07.047 

7.14 Revisió total de l’electrovàlvula 07.079 

7.15 Revisió total del mòdul de fre 07.099 

7.16 Revisió total de la vàlvula de suspensió neumàtica 07.118 

7.17 Monitorització i diagnosis de l’equip de supervisió BCE1 i BCE2 de fre  

Taula 2. Ordenació cronològica i contextualització dels continguts (C). 

6.6 Relació de “resultats d’aprenentatge” (RA) i “c riteris d’avaluació” (CA) amb 
continguts (C). 

 

Continguts C RA CA 

1.1 Presentació institucional TMB (organigrama). Centre Control de 
Metro, Centre d’Informació a l’Usuari, Coordinació i Control de la 
Seguretat, Unitat de seguretat i Protecció Civil i Enginyeria de la 
Producció. 

C1 RA1 
1a,1b,1c1d, 

1e,1f 

1.2 FGC vers TMB. Transports d’oci: Bus turístic, Telefèric de Montjuïc i 

Tramvia blau. 

1.3 Logística. Compres. Catàlegs de materials, eines, mobiliari, residus, 

E.P.I.S. Clients. Proveïdors. Magatzem. 

1.4 Llibre de procediments: Medi ambient, prevenció, qualitat. 

1.5 Model de competències. Prova d’avaluació d’actituds, motivació, 

competències i habilitats respecte al lloc de treball. 

1.6 Canals de difusió: intranet, web tmb.cat, correu i valisa interna. 

2.1 Instruccions de reparació i manteniment (MRM) C2 

RA2 
RA3 
RA4 

 
2b,3a,4a,5a, 

4i,5i,6b,7j 
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2.2 Normativa de prevenció de riscos laborals 
RA5 
RA6 
RA7 

 

3.3  Inspecció visual general 

C3 

RA2 
RA3 
RA6 

2a,2c,2d,2e, 
2f,2g,2h,2i, 
2j,3b,3c,3d, 
3e,3f,3g,3h, 
3i,3j,6c,6d, 
6e,6f,6g,6h, 

6i 

3.2  Lubricació de los rodaments del motor 

3.1  Revisió del motor de tracció 

3.4  Desmuntatge i muntatge de la caixa de bornes 

3.8  Desmuntatge i muntatge del motor de tracció  

3.5  Inspecció de la folgança radial de los rodaments 

3.7  Prova sense càrrega  

3.6  Prova de resistència d’aïllament 

3.9  Mesura de vibracions  

4.1 Seguretat, emmagatzematge, transport, manipulació de l’equip i 
refrigerant 

C4 RA4 

 

 

 

 

 

4b,4c,4d,4e, 

4f,4g,4h 

 

 

 

 

 

4.4  Inspecció de l’equip compacte  

4.23  Revisió de les vàlvules d’expansió termostàtica  

4.24  Revisió de les vàlvules Solenoide de bypass  

4.2  Verificació del funcionament de l’equip d’aire condicionat  

4.8  Prova de pressòstats de seguretat i transductors de pressió  

4.9  Prova de las sondes de temperatura  

4.10  Prova de fuges 

4.3  Verificació de l’existència de fuges i del nivell de refrigerant  

4.5  Verificació del funcionament del compressor hermètic  

4.6  Verificació del nivell d’oli dels compressors  

4.7  Verificació de consums i gir dels motors  

4.12  Extracció del refrigerant de l’equip  

4.11  Reparació de fuges. Soldadura d’unions en les canonades  

4.13  Deshidratació del sistema de refrigeració  

4.14  Càrrega del refrigerant  
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4.15  Desmuntatge / muntatge de l’equip compacte  

4.22  Desmuntatge / muntatge del panel de control  

4.16  Substitució del compressor  

4.17  Substitució de les sondes de temperatura  

4.18  Substitució dels motors evaporadors  

4.19  Substitució dels motors condensadors  

4.20  Substitució de la bateria condensadora  

4.21  Substitució de la bateria evaporadora  

5.7  Extracció i anàlisis del registre de fallades del sistema de tracció  

C5 RA5 
5b,5c,5d,5e, 

5d,5f,5h 

5.2  Desmuntatge i muntatge del cofre disjuntor de tracció (OCC)  

5.3  Desmuntatge i muntatge del mòdul supervisor  

5.4  Desmuntatge i muntatge del cofre ondulador de tracció (OCU) 

5.5  Substitució de les peces de desgast  

5.6  Procediment d’inspecció i prova de rutina aplicable després del 
desmuntatge  

5.8  Mesura de vibracions del grup moto-ventilador  

5.9  Desmuntatge i muntatge de la unitat de control (CCU)  

5.10 Comprovacions a realitzar després de la substitució de la CCU  

5.11 Inspecció visual general del bogi, fuges d’aire, fixació i estat dels 
equips 

   

5.12 Desmuntatge i muntatge del bogi    

6.1 Pla de manteniment: descripció de les operacions de manteniment 
preventiu sèrie 9000. 

C6 RA6 

 

6a 

 

7.1 Revisió general del grup motocompressor  

C7 RA7 

7a,7b,7c,7d, 

7e,7f,7g,7h, 

7i 

7.2 Revisió general de l’equip d’assecat  

7.3 Desmuntatge, muntatge clau de purga  

7.4 Revisió general de l’equip de producció d’aire comprimit  

7.5 Desmuntatge, muntatge de l’equip de producció d’aire comprimit  
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6.7 Determinació de nuclis formatius (NF). 

 

Nucli formatiu Continguts   RA CA 

NF1. Estructura 
i organització 
de l’empresa. 

1.1 Presentació institucional TMB 
(organigrama). Centre Control de Metro, 
Centre d’Informació a l’Usuari, Coordinació i 
Control de la Seguretat, Unitat de seguretat i 
Protecció Civil i Enginyeria de la Producció. 

C1 RA1 
1a,1b,1c1d, 

1e,1f 

1.2 FGC vers TMB. Transports d’oci: Bus 
turístic, Telefèric de Montjuïc i Tramvia blau. 

1.3 Logística. Compres. Catàlegs de 
materials, eines, mobiliari, residus, E.P.I.S. 
Clients. Proveïdors. Magatzem. 

1.4 Llibre de procediments: Medi ambient, 
prevenció, qualitat. 

1.5 Model de competències. Prova 
d’avaluació d’actituds, motivació, 
competències i habilitats respecte al lloc de 
treball. 

1.6 Canals de difusió: intranet, web tmb.cat, 
correu i valisa interna. 

NF2. Normativa 
de prevenció i 

2.1 Instruccions de reparació i manteniment 
(MRM) 

C2 RA2  

7.6 Desmuntatge, muntatge de les vàlvules de seguretat  

7.7 Desmuntatge, muntatge dels depòsits d’aire  

7.8 Desmuntatge, muntatge del transductor de pressió  

7.9 Desmuntatge, muntatge del transductor de pressió  

7.10 Revisió general del filtre d’aire  

7.11 Revisió general dels pressòstats  

7.12 Revisió total de l’electrovàlvula  

7.13 Revisió total del mòdul de fre  

7.14 Revisió total de la vàlvula de suspensió neumàtica  

7.15 Monitorització i diagnosis de l’equip de supervisió BCE1 i BCE2 de 
fre  

Taula 3. Relació de resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació amb continguts. 
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procediments. 

2.2 Normativa de prevenció de riscos 
laborals 

RA3 

RA4 

RA5 

RA7 

2b,3a,4a,4i, 

5a,5i,7j 

 

NF3. Motors. 

3.3  Inspecció visual general 

C3 

RA2 

RA3 

RA6 

2a,2c,2d,2e, 

2f,2g,2h,2i, 

2j,3b,3c,3d, 

3e,3f, 3g,3h, 

3i,3j, 6c,6d, 

6e,6f,6g,6h, 

6i 

3.2  Lubricació de los rodaments del motor 

3.1  Revisió del motor de tracció 

3.4  Desmuntatge i muntatge de la caixa de 
bornes 

3.8  Desmuntatge i muntatge del motor de 
tracció  

3.5  Inspecció de la folgança radial de los 
rodaments 

3.7  Prova sense càrrega  

3.6  Prova de resistència d’aïllament 

3.9  Mesura de vibracions  

NF4. 
Climatització. 

4.1 Seguretat, magatzematge, transport, 
manipulació de l’equip i refrigerant 

C4 RA4 

 

 

 

 

 

4b,4c,4d,4e 

4f,4g,4h, 

 

 

 

 

 

4.4  Inspecció de l’equip compacte  

4.23  Revisió de les vàlvules d’expansió 
termostàtica  

4.24  Revisió de les vàlvules Solenoide de 
bypass  

4.2  Verificació del funcionament de l’equip 
compacte d’aire condicionat  

4.8  Prova de pressòstats de seguretat i 
transductors de pressió  

4.9  Prova de las sondes de temperatura  

4.10  Prova de fuges  

4.3  Verificació de l’existència de fuges i del 
nivell de refrigerant  

4.5  Verificació del funcionament del 
compressor hermètic  

4.6  Verificació del nivell d’oli dels 
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compressors  

4.7  Verificació de consums i gir dels motors  

4.12  Extracció del refrigerant de l’equip  

4.11  Reparació de fuges. Soldadura 
d’unions en les canonades  

4.13  Deshidratació del sistema de 
refrigeració  

4.14  Càrrega del refrigerant  

4.15  Desmuntatge / muntatge de l’equip 
compacte  

4.22  Desmuntatge / muntatge del panel de 
control  

4.16  Substitució del compressor  

4.17  Substitució de les sondes de 
temperatura  

4.18  Substitució dels motors evaporadors  

4.19  Substitució dels motors condensadors  

4.20  Substitució de la bateria condensadora  

4.21  Substitució de la bateria evaporadora  

NF5. Sistema 
de tracció. 

5.6  Extracció i anàlisis del registre de 
fallades del sistema de tracció  

C5 RA5 5d,5e,5h 

5.1  Desmuntatge i muntatge del cofre 
disjuntor de tracció (OCC)  

5.2  Desmuntatge i muntatge del mòdul 
supervisor  

5.3  Desmuntatge i muntatge del cofre 
ondulador de tracció (OCU) 

5.4  Substitució de les peces de desgast  

5.5  Procediment d’inspecció i prova de 
rutina aplicable després del desmuntatge  

5.7  Mesura de vibracions del grup moto-
ventilador  

5.8  Desmuntatge i muntatge de la unitat de 
control (CCU)  
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5.9 Comprovacions a realitzar després de la 
substitució de la CCU  

NF6. Bogis. 

5.10 Inspecció visual general del bogi, fuges 
d’aire, fixació i estat dels equips 5b,5c,5e 

5f,5g,5h 
5.11 Desmuntatge i muntatge del bogi  

NF7. 
Manteniment 
preventiu: Pla 
de 
manteniment. 

6.1 Pla de manteniment: descripció de les 
operacions de manteniment preventiu sèrie 
9000 

C6 RA6 6a 

NF8. Sistema 
de fre. 

7.1 Revisió general del grup 
motocompressor  

C7 RA7 

7a,7b,7c,7d, 

7e,7f,7g,7h, 

7i 

7.2 Revisió general de l’equip d’assecat  

7.3 Desmuntatge, muntatge clau de purga  

7.4 Revisió general de l’equip de producció 
d’aire comprimit  

7.5 Desmuntatge, muntatge de l’equip de 
producció d’aire comprimit  

7.6 Desmuntatge, muntatge de les vàlvules 
de seguretat  

7.7 Desmuntatge, muntatge dels depòsits 
d’aire  

7.8 Desmuntatge, muntatge del transductor 
de pressió  

 
7.9 Desmuntatge, muntatge del transductor 
de pressió  

 7.10 Revisió general del filtre d’aire  

 7.11 Revisió general dels pressòstats  

 7.12 Revisió total de l’electrovàlvula  

 7.13 Revisió total del mòdul de fre  

 
7.14 Revisió total de la vàlvula de suspensió 
neumàtica  

 
7.15 Monitorització i diagnosis de l’equip de 
supervisió BCE1 i BCE2 de fre  

Taula 4. Nuclis formatius. 
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6.8 Disseny de les activitats d’ensenyament i d’apr enentatge. 

 

Nucli formatiu 
 

RA Criteris Avaluació 
Continguts 
Subapartats 

Activitats E/A Hores 

NF1. Estructura i 
organització de 
l’empresa. 

 

C1 RA1 

1a,1b,1e 1.1/1.2/1.5 
Presentació de 
l’empresa 1 

1d 1.4 Sistema de qualitat 1 

1c 1.3 Logística 1 

1f 1.6 
Canals de 
comunicació 

1 

NF2. Normativa 
de prevenció i 
procediments. 

C2 

RA2 

RA4 

RA5 

RA7 

 

2i,2j,4a,5a,7h 2.1 
Instruccions de 
reparació i 
manteniment (MRM) 

1 

2b,2c,2d,4i 

5i,7j 
2.2 

Normativa de 
prevenció de riscos 
laborals. 

11 

NF3. 
Manteniment 
preventiu: Pla de 
manteniment. 

C6 RA6 6a 6.1 
Pla de manteniment 
sèrie 9000 

1 

 

 

NF4. Motors. 

 

 

 

C3 

RA2 

RA3 

RA6 

2a,2c,2d 

2e,2f,3e 

3f,3g,6e, 

6g,6h 

3.1/3.2/3.3 

3,4/3.5/3.8 
Revisió de motors. 12 

2g,2h,3b, 

3c,3d,3i, 

3j,6c,6d 

3.6/3.7/3.9 
Diagnosis i proves 
en motors 

5 

 

 

 

NF5. Sistema de 
tracció. 

 

 

 

C5 RA5 

5e 
5.1/5.2/5.3/ 

5.4/5.8 

 

Revisió de sistema 
de tracció 

 

24 

5b,5c 5.5/5.7/5.9 
Proves inicials i 
finals d’equips de 
tracció 

16 
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5d 5.6 

Extracció i anàlisis 
del registre de 
fallades del sistema 
de tracció 

6 

 

NF6. Bogis. 

 

5f,5h 5.11/5.12 

 

Revisió de bogis 

 

8 

 

 

 

NF7. 
Climatització. 

 

 

 

C4 RA4 

4a 4.1 

Seguretat, 
magatzematge, 
transport, 
manipulació de 
l’equip i refrigerant 

2 

4e,4g 

4.4/4.11/4.15/ 

4.16/4.17/4.22/ 

4.23/4.24 

Revisió d’equips de 
climatització 

32 

4f 4.12/4.13/4.14 
Buit i càrrega de 
refrigerant en la 
instal·lació 

16 

4b,4c,4d, 

4h 

4.2/4.3/4.5/ 

4.6/4.7/4.8/ 

4.9/4.10/ 

 

Proves inicials i 
finals d’equips de 
climatització 

22 

 

NF8. Sistema de 
fre. 

C7 RA7 

7g 7.15 

Extracció i anàlisis 
del registre de 
fallades del sistema 
de fre 

12 

7a,7b,7c, 

7d,7e,7f 

7.1/7.2/7.3/7.4/ 

7.5/7.6/7.7/7.8/ 

7.9/7.10/7.11/ 

7.12/7.13/7.14 

Revisió de sistema 
de fre 

 

48 

Taula 5. Activitats d'aprenentatge. 

6.9 Preparació de les activitats d’ensenyament i d’ aprenentatge. 
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NF1. Estructura i organització de l’empresa. (4h) 

Activitats d’Ensenyament i 
Aprenentatge RA Continguts 

Avaluació 

CA Instruments 
d’Avaluació 

A1 Presentació de l’empresa. 1h 

1 1 
1a,1b,1e 

 

Prova escrita tipus  test 
sobre conceptes bàsics 
d’estructura i 
organització de 
l’empresa, qualitat, 
logística i canals de 
comunicació 

D
es

cr
ip

ci
ó Exposició de l’estructura de 

l’empresa.  

A2 Sistema de qualitat 1h 

1 1 1d 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Exposició del sistema de qualitat 
i indicadors de qualitat de 
l’empresa 

A3 Logística 1h 

1 1 
1c 

 

D
es

cr
ip

ci
ó Exposició de la gestió dels 

diferents departaments: 
proveïdors, clients, sistemes de 
producció i emmagatzematge 

A4 Canals de comunicació 1h 

1 1 1f 

D
es

cr
ip

ci
ó Exposició dels diferents canals 

que té l’empresa 

Taula 6. NF1: Estructura i organització de l’empresa. 

 

NF2. Normativa de prevenció i procediments. (12h) 

Activitats d’Ensenyament i 
Aprenentatge RA Continguts  

Avaluació 

CA Instruments 
d’Avaluació 

A1 Instruccions de reparació i 
manteniment (MRM). 1h 2,5 2  Pràctiques a taller. 



Disseny del programa de formació pràctica en centres de treball dels alumnes del cicle formatiu de grau 
mitjà (CFGM) de manteniment de material rodant ferroviari a la empresa Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB).  Página 27 

 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Exposició del funcionament i 
localització d’instruccions de 
reparació i manteniment (MRM) 
que s’utilitzen per a la realització de 
les tasques de manteniment 
preventiu i correctiu. 

7 2i,2j,5a,7h 

 

Graella d’observació. 

A2 Normativa de prevenció de 
riscos laborals. 

11h 

2,4 

5,7 
2 

2b,2c,2d,4i 

5i,7j 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Exposició de la normativa de 
prevenció de riscos laborals 
associats al desenvolupament de 
cada tasca de manteniment en el 
taller:  

• PRL-M-006 que regula 

riscos específics del lloc de 

treball. 

•  PRL-TMB-009 que regula 

l’actuació en cas 

d’emergència a centres de 

treball, 

• PRL-TMB-012 que regula 

la utilització de plataforma 

elevadora.  

• PRL-TMB-015 que regula 

treballs en alçada. 

Taula 7. NF2: Normativa de prevenció i procediments. 

 

NF3. Manteniment preventiu: Pla de manteniment. (1h ) 

Activitats d’Ensenyament i 
Aprenentatge  RA Continguts 

Avaluació 

CA Instruments 
d’Avaluació 

A1 Pla de manteniment sèrie 
9000. 1h 

6 6 

 

6a 

 

Pràctiques a taller. 

Graella d’observació. 

D
es

cr
ip

ci
ó Exposició de del pla de 

manteniment preventiu de la 
sèrie 9000  

Taula 8. NF3: Manteniment preventiu (Pla de manteniment). 
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NF4. Motors. (17h) 

Activitats d’Ensenyament i 
Aprenentatge RA Continguts 

Avaluació 

CA Instruments 
d’Avaluació 

A1 Revisió de motors. 12h 

2,3 

6 
3 

2a,2c,2d 

2e,2f,3e 

3f,3g,6e, 

6g,6h 

Pràctiques a taller. 

Rúbrica. 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Pràctiques en taller:  

• Revisió del motor de tracció 

(MRM 15.001) 

• Lubricació de los rodaments 

del motor (MRM 15.002). 

• Inspecció visual general 

(MRM 15.003). 

• Desmuntatge i muntatge de 

la caixa de bornes (MRM 

15.004). 

• Inspecció de la folgança 

radial de los rodaments 

(MRM 15.006). 

• Desmuntatge i muntatge del 

motor de tracció (MRM 

15.073). 

A2 Diagnosis i proves en 
motors. 

5h 

4 3 

2g,2h,2i 

2j,3b,3c 

3d,3i,3j, 

6c,6d 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Pràctiques en taller:  

• Prova de resistència 

d’aïllament (MRM 15.007). 

• Prova sense càrrega (MRM 

15.008). 

• Mesura de vibracions (MRM 

15.068). 

Taula 9. NF4: Motors. 
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NF5. Sistema de tracció (46h). 

Activitats d’Ensenyament i 
Aprenentatge RA Continguts 

Avaluació 

CA Instruments 
d’Avaluació 

A1 Revisió de sistema de 
tracció. 24h 

R5 5 

 

5e 

 

Pràctiques a taller. 

Rúbrica. 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Pràctiques en taller:  

• Desmuntatge i muntatge del 

cofre disjuntor de tracció 

OCC (MRM 15.019). 

• Desmuntatge i muntatge del 

mòdul supervisor (MRM 

15.023). 

• Desmuntatge i muntatge del 

cofre ondulador de tracció 

(OCU), del cofre con bobina 

d’inducció SELF i els 

reòstats de descarrega 

(MRM 15.025). 

• Desmuntatge i muntatge de 

la unitat de control (CCU) 

(MRM 15.059. 

A2 Proves inicials i finals 
d’equips de tracció. 

16h 

5b,5c 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Pràctiques en taller:  

• Procediment d’inspecció i 

prova de rutina aplicable 

després del desmuntatge 

(MRM 15.035). 

• Comprovacions a realitzar 

després de la substitució de 

la CCU (MRM 15.060). 

•  

A3 Extracció i anàlisis del 
registre de fallades del sistema 
de tracció. 

6h 5d 
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D
es

cr
ip

ci
ó 

Pràctiques en taller:  

• Extracció i anàlisis del 

registre de fallades del 

sistema de tracció (MRM 

15.050). 

Taula 10. NF5: Sistema de tracció. 

 

NF6. Bogis (8h). 

Activitats d’Ensenyament i 
Aprenentatge RA Continguts 

Avaluació 

CA Instruments 
d’Avaluació 

A1 Revisió de bogis. 8h 

R5 5 5f,5h  
Pràctiques a taller. 

Rúbrica. 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Pràctiques en taller:  

• Seguretat, 

emmagatzematge i 

transport MRM - Vol. 03 – 

Bogis SPA 40 225 13 000 

Ed J0. 

• Desmuntatge i muntatge del 

bogie (MRM  03.066). 

• Substitució de les peces de 

desgast (MRM 15.034). 

Tabla 11. NF6: Bogis. 

 

NF7. Climatització (72h). 

Activitats d’Ensenyament i 
Aprenentatge RA Continguts 

Avaluació 

CA Instruments 
d’Avaluació 

A1 Seguretat, emmagatzematge, 
transport, manipulació de 
l’equip i refrigerant. 

2h 4 4 4a Graella d’observació 
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D
es

cr
ip

ci
ó 

Exposició sobre seguretat, 
emmagatzematge, transport, 
manipulació de l’equip, refrigerant i 
procediments ( MRM - Vol. 06 – 
Climatització SPA 40 225 16 000 Ed 
G0) 

 

A2 Revisió d’equips de 
climatització 

32h 

4e,4g 
Pràctiques a taller. 

Rúbrica. 

D
es

cr
ip

ci
ó Pràctiques en taller:  

• Verificació del funcionament 

de l’equip compacte d’aire 

condicionat (MRM 06.002). 

• Verificació de l’existència de 

fuges i del nivell de 

refrigerant (MRM 06.003). 

• Inspecció de l’equip 

compacte (MRM 06.004). 

• Verificació del funcionament 

del compressor hermètic 

(MRM 06.007). 

• Verificació del nivell d’oli 

dels compressors (MRM 

06.008). 

• Verificació de consums i gir 

dels motors (MRM 06.009). 

• Desmuntatge / muntatge de 

l’equip compacte (MRM 

06.027). 

• Substitució del compressor 

(MRM 06.028). 

• Substitució de les sondes 

de temperatura (MRM 

06.029). 

• Substitució dels motors 

evaporadors (MRM 06.030). 

• Substitució dels motors 

condensadors (MRM 

06.031). 
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• Substitució de la bateria 

condensadora (MRM 

06.036). 

• Substitució de la bateria 

evaporadora (MRM 06.037). 

• Desmuntatge / muntatge del 

panel de control (MRM 

06.038). 

• Revisió de les vàlvules 

d’expansió termostàtica 

(MRM 06.039). 

• Revisió de les vàlvules 

Solenoide de bypass (MRM 

06.040). 

 

 

A3 Buit i càrrega de refrigerant 
en la instal·lació 

16h 

4f 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Pràctiques en taller:  

• Reparació de fuges. 

Soldadura d’unions en les 

canonades (MRM 06.023). 

• Extracció del refrigerant de 

l’equip (MRM 06.024). 

• Deshidratació del sistema 

de refrigeració (MRM 

06.025. 

• Càrrega del refrigerant 

(MRM 06.026). 

A4 Proves inicials i finals 
d’equips de climatització 

22h 

4b,4c,4d, 

4h 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Pràctiques en taller:  

• Prova de pressòstats de 

seguretat i transductors de 

pressió (MRM 06.010). 

• Prova de las sondes de 
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temperatura (MRM 06.011). 

• Prova de fuges (MRM 

06.022). 

Taula12. NF7: Climatització. 

 

NF8. Sistema de fre. (60h) 

Activitats d’Ensenyament i 
Aprenentatge RA Continguts  

Avaluació 

CA Instruments 
d’Avaluació 

A1 Extracció i anàlisis del 
registre de fallades del sistema. 12h 

7 7 

 

7g 

 

Pràctiques a taller. 

Rúbrica. 

 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Pràctiques en taller:  

• Indicacions específiques 

per a la monitorització i 

diagnosis de l’equip de 

supervisió BCE1 i l’equip 

de supervisió i 

antirrelliscament BCE2 de 

fre. 

A2 Revisió de sistema de fre. 48h 

7a,7b,7c, 

7d,7e,7f 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Pràctiques en taller:  

• Prova de pressòstats de 

seguretat i transductors de 

pressió (MRM 06.010). 

• Revisió general del grup 

motocompressor (MRM 

07.009). 

• Verificació del correcte 

funcionament de l’equip 

d’assecat (MRM 07.014). 

• Revisió general de l’equip 

d’assecat (MRM 07.015). 

• Desmuntatge, muntatge 

clau de purga (MRM 

07.016).  
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• Verificació de l’estat i 

funcionament de la vàlvula 

de seguretat (MRM 

07.017).  

• Revisió general de l’equip 

de producció d’aire 

comprimit (MRM 07.027). 

• Desmuntatge, muntatge de 

l’equip de producció d’aire 

comprimit (MRM 07.028). 

• Desmuntatge, muntatge de 

les vàlvules de seguretat 

(MRM 07.033). 

• Desmuntatge, muntatge 

dels depòsits d’aire (MRM 

07.034).  

• Desmuntatge, muntatge del 

transductor de pressió 

(MRM 07.035).  

• Desmuntatge, muntatge del 

transductor de pressió 

(MRM 07.035). 

• Revisió general del filtre 

d’aire (MRM 07.038). 

• Revisió general dels 

pressòstats (MRM 07.047). 

• Revisió total de 

l’electrovàlvula (MRM 

07.079). 

• Revisió total del mòdul de 

fre 07.099. 

• Revisió total de la vàlvula 

de suspensió neumàtica 

07.118. 

Taula13. NF8: Sistema de fre. 
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7. AVALUACIÓ. 

L’avaluació del mòdul de formació en centres de treball (FCT) es qualifica com a "Apte" o "No 
apte". La qualificació d'aquest va acompanyada d'una valoració orientadora del nivell 
d'assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de pràctiques a partir 
de les activitats que l’alumne ha dut a terme, en els termes de "Molt adequada", "Força 
adequada", "Adequada" en el cas de "Apte", i de "No adequada" en el cas de "No apte", i s'hi 
poden afegir observacions. 

L’avaluació serà continuada durant l'estada de l'alumne a l'empresa. En acabar l'FCT, la 
persona responsable de la formació a l'empresa, en aquest cas el responsable operatiu de 
material mòbil, valorarà l'evolució de l'alumne mitjançant un informe que s'ha d'incorporar al 
quadern de pràctiques. 

L'avaluació del mòdul FCT ha de tenir en compte la valoració feta per l'empresa, i prendre com 
a referència els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i les activitats formatives de 
referència acordades amb l'empresa o entitat col·laboradora. Per tant, l’avaluació es durà a 
terme amb el grau d’assoliment de les activitats que s’han de realitzar. 

El quadern de pràctiques (en suport paper i/o telemàtic) inclou totes les dades del centre 
docent, l’empresa i l’alumne/a, i també les certificacions de matriculació, horari, durada i 
assistència, així com el pla d’activitats, els comunicats periòdics i l’avaluació de les pràctiques 
que l’alumne/a porta a terme a l’empresa. Aquest quadern queda en possessió de l’alumnat així 
que ha finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència en el 
món laboral. Per tal de recollir totes aquestes dades hi ha una base de dades integrada que 
s’anomena qBID, la qual recull totes aquestes dades de la formació de centres de treball a 
Catalunya. 

A continuació es mostren les rúbriques que s’han elaborat i que s’utilitzaran per tal de realitzar 
l’avaluació dels objectius d’aprenentatge de cada nucli formatiu. 
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NF1. Estructura i organització de l’empresa.  

Criteris d’ Avaluació  Molt adequada  Força adequada  Adequada  No adequada  Resultat  Observacions  
(Ponderació sobre 100% ) 1 0,75 0,5 0 

S’ha identificat l’estructura 
organitzativa de la empresa 
i las funcions de cada àrea 
de la mateixa (20%). 

Descriu amb detall la 
seva estructura i 
funcions 

Descriu parcialment la 
funció o la seva 
estructura 

No descriu la funció 
o la seva estructura 

No descriu ni la funció 
ni la seva estructura 

    

S’ha comparat l’estructura 
de la empresa amb les 
organitzacions 
empresarials tipus 
existents en el sector 
(10%). 

Coneix i compara la 
estructura i funcions 
amb altres empreses 
del sector. 

Coneix i compara 
parcialment la 
estructura i funcions 
amb altres empreses 
del sector. 

Coneix però no 
compara la 
estructura i funcions 
amb altres 
empreses del 
sector. 

Ni Coneix ni compara la 
estructura i funcions 
amb altres empreses 
del sector. 

    

S’han identificat els 
elements que constitueixen 
la xarxa logística de 
l’empresa: proveïdors, 
clients, sistemes de 
producció i 
emmagatzemen, entre 
d’altres (20%). 

Descriu amb detall tots 
els elements de la 
xarxa logística de 
l’empresa. 

Descriu la xarxa 
logística de l’empresa, 
però falta un element. 

Descriu alguns dels 
aspectes de la xarxa 
logística de 
l’empresa. 

No descriu la xarxa 
logística de l’empresa. 

    

S’han identificat els 
procediments de treball en 
el desenvolupament de la 
prestació de servei (20%). 

Descriu amb detall tots 
els procediments 
demanats 

Falta per descriure un 
dels procediments 
demanats 

Descriu amb detall 
tots els 
procediments 
demanats 

No descriu cap dels 
procediments 
demanats 

    

S’han valorat les 
competències necessàries 
dels recursos humans per 
al desenvolupament òptim 
de l’activitat (15%). 

Coneix i descriu totes 
les competències 

Coneix i descriu  les 
competències, però en 
falta una. 

Coneix i descriu  les 
competències, però 
en falta dues. 

No coneix les 
competències 
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S’ha valorat la idoneïtat 
dels canals de difusió més 
freqüents en aquesta 
activitat (15%). 

La valoració és 
precisa i clara 

En fa la valoració 
precisa i clara però falta 
mencionar algun canal. 

En fa una valoració 
però no és del tot 
precisa i clara. Falta 
mencionar algun 
canal. 

No fa cap valoració      

QUALIFICACIO NF1  0-10   

NF2. Normativa de prevenció i procediments.  

Criteris d’ Avaluació  Molt adequada  Força adequada  Adequada  No adequada  Resultat  Observacions  
(Ponderació sobre 100% ) 1 0,75 0,5 0 

S’han posat en marxa els 
equips de protecció 
individual(15%).  

Fa un bon ús dels 
EPI’s en totes les 
tasques encomanades 

En alguna ocasió no ha 
utilitzat l’EPI 

En més d’una 
ocasió no ha utilitzat 
l’EPI 

No utilitza els l’EPI’s    

S’ha mantingut una actitud 
de respecte amb el medi 
ambient en les activitats 
desenvolupades (10%).. 

Ha mantingut en tot 
moment una actitud 
correcta envers el 
medi ambient. 

Ha mantingut en tot 
moment una actitud 
quasi correcta envers el 
medi ambient. 

A vegades manté 
una actitud correcta 
envers el medi 
ambient i d’altres 
no. 

No ha mantingut una 
actitud correcta envers 
el medi ambient. 

    

S’ha valorat la importància 
de la seva activitat i la 
necessitat d’adaptació als 
canvis de tasques (10%).. 

S’ha adaptat 
perfectament als 
canvis de tasques 

S’ha adaptat bé als 
canvis de tasques 

A vegades s’ha 
adaptat als canvis 
de tasques 

No s’ha adaptat als 
canvis de tasques 

    

S’ha responsabilitzat de 
l’aplicació de las normes i 
procediments en el 
desenvolupament del seu 
treball (15%). 

Aplica correctament  
les normes i 
procediments a cada 
tasca assignada 

Aplica correctament  
les normes i 
procediments gaire bé 
a cada tasca assignada 

A vegades no aplica 
correctament  les 
normes i 
procediments en les  
tasques assignades 

No aplica correctament  
les normes i 
procediments en les  
tasques assignades 

    

S’ha seleccionat la 
documentació tècnica, els 
equips eines i mitjans 

Tria la documentació 
tècnica, els equips i 
eines adients en cada 
tasca assignada 

Tria gaire bé la 
documentació tècnica, 
els equips i eines 
adients en cada tasca 

A vegades no tria la 
documentació 
tècnica, els equips i 
eines adients en 

No ria la documentació 
tècnica, els equips i 
eines adients en cada 
tasca assignada 
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auxiliars per a efectuar el 
manteniment. (15%). 

assignada cada tasca 
assignada 

S’han aplicat les normes de 
prevenció de riscos i de 
protecció ambiental (15%). 

Aplica les normes PRL 
protecció ambiental en 
tot moment 

Aplica les normes PRL 
protecció ambiental en 
gairebé tot moment 

En més d’un cop no 
aplica les normes 
PRL protecció 
ambiental  

No aplica les normes 
PRL protecció 
ambiental  

  

S’han aplicat procediments 
establerts en la localització 
d’avaries i s’ha identificat 
l’element que presenta la 
disfunció (20%). 

Aplica els 
procediments en la 
localització d’avaries i  
identifica l’element que 
la provoca 

Aplica els procediments 
en la localització 
d’avaries, però en 
alguna ocasió no 
identifica l’element que 
la provoca 

Aplica els 
procediments en la 
localització 
d’avaries, però no 
identifica l’element 
que la provoca 

Ni aplica els 
procediments en la 
localització d’avaries ni  
identifica l’element que 
la provoca 

  

QUALIFICACIO NF2  0-10   

NF3. Manteniment preventiu: Pla de manteniment.  

Criteris d’ Avaluació  Molt adequada  Força adequada  Adequada  No adequada  Resultat  Observacions  
(Ponderació sobre 100% ) 1 0,75 0,5 0 

S’han interpretat els plans 
de manteniment (100%). 

Interpreta 
perfectament els plans 
de manteniment 

Interpreta gairebé en 
tot moment els plans de 
manteniment 

Presenta algunes 
mancances per a 
Interpretar els plans 
de manteniment 

No sap interpretar els 
plans de manteniment 

    

QUALIFICACIO NF3  0-10   

NF4. Motors.  

Criteris d’ Avaluació  Molt adequada  Força adequada  Adequada  No adequada  
Resultat  Observacions 

(Ponderació sobre 100% ) 1 0,75 0,5 0 

Actitud personal, 
comunicació eficaç, 
responsabilitat i 
disponibilitat (10%). 

Mostra una excel·lent 
actitud personal, 
comunicació eficaç, 
responsabilitat i 
disponibilitat 

Manté una bona actitud 
personal, comunicació 
eficaç, responsabilitat i 
disponibilitat alguna 

Té alguna 
mancança en quant 
a actitud personal, 
comunicació eficaç, 
responsabilitat o 

La  actitud personal, 
comunicació eficaç, 
responsabilitat i 
disponibilitat no és 
correcta 
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disponibilitat 

Treball en equip, 
coordinació amb la resta 
d’equips, organització del 
treball (10%). 

Treballa molt bé amb 
el seu equip i la resta 
d’ells i és molt 
organitzat. 

Treballa molt bé amb el 
seu equip i la resta 
d’ells i és organitzat. 

Presenta alguna 
dificultat  amb el seu 
equip i la resta d’ells 
i és molt organitzat. 

No s’adapta a treballar 
amb els altres i és no 
és organitzat. 

    

Connecta els aparells de 
comprovació, escollint el 
punt de mesura adequat i 
complint les normes d’ús 
dels equips (10%). 

Connecta els aparells 
de comprovació en el 
seu punt de mesura 

Connecta els aparells 
de comprovació en el 
seu punt de mesura, tot 
i que alguna vegada 
no. 

A vegades no 
identifica el lloc on 
connectar els 
aparells de 
comprovació en el 
seu punt de mesura 

No coneix els punts de 
mesura ni comprovació 
dels aparells  

    

Diagnostica l’avaria, 
establint les causes segon 
un procés raonat de causa-
efecte(10%). 

Diagnòstica l’ avaria i 
interpreta informació 
perfectament 

Diagnòstica l’ avaria, 
però alguna vegada no 
interpreta la informació 
correctament 

Diagnòstica l’ 
avaria, però sovint 
no  interpreta 
informació 
adequadament 

No diagnòstica l’ avaria 
ni interpreta informació 

    

Desmunta i munta els 
elements del motor, 
realitzant les substitucions 
o reparacions necessàries, 
i  aplica els paràmetres 
estipulats(10%). 

Realitza les 
substitucions o 
reparacions dels seus 
elements, aplicant els 
paràmetres estipulats 

Realitza les 
substitucions o 
reparacions dels seus 
elements, però algun 
cop no ha aplicat els 
paràmetres estipulats 

Realitza les 
substitucions o 
reparacions dels 
seus elements, però 
sovint no aplicant 
els paràmetres 
estipulats 

Es mostra incapaç de 
realitzar les 
substitucions o 
reparacions dels seus 
elements, aplicant els 
paràmetres estipulats 

    

Realitza operacions de 
manteniment en els 
sistemes auxiliars del 
motor, seguint 
procediments definits pels 
fabricants(10%). 

Realitza operacions de 
manteniment en els 
sistemes auxiliars, 
seguint procediments 
definits pels fabricants 
en totes les tasques 
encomanades. 

Realitza operacions de 
manteniment en els 
sistemes auxiliars 
seguint procediments 
definits pels fabricants 
però en algun ha 
mostrat alguna 
dificultat. 

Realitza operacions 
de manteniment en 
els sistemes 
auxiliars, però no 
seguint 
procediments 
definits pels 
fabricants en totes 
les tasques 

No realitza operacions 
de manteniment en els 
sistemes auxiliars, 
seguint procediments 
definits pels fabricants 
en les tasques 
encomanades. 
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encomanades. 

Verifica que el motor 
reparat no té vibracions i 
sorolls anòmals, ni 
perdudes de fluids(10%). 

Realitza la verificació 
del motor reparat 
comprovant que no té 
vibracions, sorolls 
anòmales, ni perdudes 
de fluids. 

Realitza la verificació 
del motor reparat 
comprovant que no té 
vibracions i sorolls 
anòmals, ni perdudes 
de fluids, però en 
alguna ocasió no del tot 
correcte 

Realitza la 
verificació del motor 
reparat comprovant 
que no té vibracions 
i sorolls anòmals, ni 
perdudes de fluids, 
però mostra 
dificultats. 

No coneix com es 
realitza la verificació del 
motor reparat i es 
mostra incapaç de 
realitzar- la  

  

Realitza les proves 
necessàries del motor 
reparat i els seus sistemes 
auxiliars, avaluant els 
resultats obtinguts, i  
compara amb les dades de 
les especificacions 
tècniques(10%). 

Realitza perfectament 
les proves necessàries 
del motor reparat i els 
seus sistemes 
auxiliars, avaluant els 
resultats obtinguts, i  
compara amb les 
dades de les 
especificacions 
tècniques. 

Realitza les proves 
necessàries del motor 
reparat i els seus 
sistemes auxiliars, però 
en alguna ocasió té 
dificultats per a avaluar 
els resultats obtinguts, i  
comparar les dades 
amb les especificacions 
tècniques. 

Realitza les proves 
necessàries del 
motor reparat, però 
no dels seus 
sistemes auxiliars. A 
vegades té 
dificultats per a 
avaluar els resultats 
obtinguts, i  
comparar les dades 
amb les 
especificacions 
tècniques. 

No realitza 
correctament les 
proves necessàries del 
motor reparat, ni dels 
seus sistemes auxiliars. 
A vegades té dificultats 
per a avaluar els 
resultats obtinguts, i  
comparar les dades 
amb les especificacions 
tècniques. 

  

Comprova la funcionalitat 
dels equips, detectant 
desviacions a través dels 
registres, mesures i proves 
realitzades(10%). 

Comprova la 
funcionalitat dels 
equips correctament, 
detectant desviacions 
a través dels registres, 
mesures i proves 
realitzades. 

Comprova la 
funcionalitat dels 
equips correctament, 
tot i que en alguna 
ocasió, no ha detectat 
desviacions, mesures i 
proves realitzades. 

Comprova la 
funcionalitat dels 
equips però sovint 
no ho fa 
correctament, o no  
detecta alguna 
desviació, mesures i 
proves realitzades. 

Comprova la 
funcionalitat dels 
equips però no sap 
detectar desviacions a 
través dels registres, 
mesures i proves 
realitzades. 
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Realitza el manteniment 
preventiu dels equips 
seguint las pautes 
establertes, amb seguretat, 
qualitat i respecte al medi 
ambient i estableix les 
condicions inicials de 
funcionalitat dels equips 
(10%). 

Realitza correctament 
el manteniment dels 
equips seguint las 
pautes establertes, 
amb la seguretat, 
qualitat i respecte al 
medi ambient exigida 

Realitza el 
manteniment dels 
equips seguint las 
pautes establertes, 
però no sempre 
compleix tots els 
aspectes de seguretat, 
qualitat i respecte al 
medi ambient exigida 

Realitza el 
manteniment dels 
equips seguint las 
pautes establertes, 
però  amb 
seguretat, qualitat i 
respecte, però no 
respecta el medi 
ambient  

Realitza el 
manteniment dels 
equips però no segueix 
las pautes establertes, 
ni respecta la 
seguretat, qualitat i 
respecte al medi 
ambient exigida 

  

QUALIFICACIO NF4  0-10 

NF5. Sistema de tracció.  

Criteris d’ Avaluació  Molt adequada  Força adequada  Adequada  No adequada  
Resultat  Observacions 

(Ponderació sobre 100% ) 1 0,75 0,5 0 

Diagnostica l’avaria, 
establint les seves causes i  
comprova la interacció amb 
altres sistemes (35%). 

Diagnostica l’avaria 
correctament, establint 
sempre les seves 
causes i  comprovant 
la interacció amb 
altres sistemes. 

Diagnostica l’avaria 
correctament, establint 
les seves causes i  
comprova la interacció 
amb altres sistemes, 
però en alguna ocasió 
no adequadament 

A vegades no 
diagnostica l’avaria 
correctament, ni 
estableix les seves 
causes tot i que  
comprova la 
interacció amb 
altres sistemes 

No diagnostica l’avaria 
correctament ni 
estableix les seves 
causes ni  comprova la 
interacció amb altres 
sistemes. 

    

Realitza el desmuntatge i 
muntatge dels elements 
afectats per a realitzar les 
substitucions o reparacions 
necessàries segons 
procediments de treball 
(35%). 

Realitza correctament 
el desmuntatge i 
muntatge dels 
elements afectats 
segons procediments 
de treball. 

Realitza correctament 
la majoria de vegades 
el desmuntatge i 
muntatge dels elements 
afectats segons 
procediments de 
treball. 

Realitza el 
desmuntatge i 
muntatge dels 
elements afectats, 
tot i que alguna 
vegada no segons 
procediments de 
treball. 

No realitza el 
desmuntatge i 
muntatge dels elements 
afectats segon 
procediments de 
treball. 

    

Verifica el correcte 
funcionament del sistema 
reparat i comprova que no 

Verifica el correcte 
funcionament del 
sistema reparat i 

Verifica el correcte 
funcionament del 
sistema reparat, però 

Verifica el correcte 
funcionament del 
sistema reparat, 

No verifica el correcte 
funcionament del 
sistema reparat ni 
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s’han provocat altres 
avaries o desperfectes 
(30%). 

comprova que no 
s’han provocat altres 
avaries o 
desperfectes. 

no comprova que no 
s’han provocat altres 
avaries o desperfectes 
en alguna vegada. 

però no comprova 
que no s’han 
provocat altres 
avaries o 
desperfectes. 

comprova que no s’han 
provocat altres avaries 
o desperfectes. 

QUALIFICACIO NF5  0-10   

NF6. Bogis (8h).  

Criteris d’Avaluació  Molt adequada  Força adequada  Adequada  No adequada  
Resultat  Observacions 

(Ponderació sobre 100% ) 1 0,75 0,5 0 

Connecta els aparells de 
comprovació escollint el 
punt de mesura i complint 
las normes d’ús dels 
equips (20%). 

Connecta 
correctament els 
aparells de 
comprovació, escollint 
el punt de mesura i 
complint las normes 
d’ús dels equips. 

Connecta els aparells 
de comprovació 
escollint el punt de 
mesura, però en alguna 
ocasió no complint las 
normes d’ús dels 
equips. 

Connecta els 
aparells de 
comprovació, però a 
vegades no tria el 
punt de mesura 
correcte ni compleix 
las totes normes 
d’ús dels equips. 

No connecta els 
aparells de 
comprovació 
adequadament, ni tria 
el punt de mesura 
correcte ni compleix las 
totes normes d’ús dels 
equips. 

    

Comprova l’absència de 
vibracions, sorolls, 
fregaments i perdudes de 
fluids (20%). 

Comprova 
correctament 
l’absència de 
vibracions, sorolls, 
fregaments i perdudes 
de fluids de manera 
autònoma 

Comprova l’absència 
de vibracions, sorolls, 
fregaments i  perdudes 
de fluids, encara que 
en una vegada no ho 
ha fet 

Comprova 
l’absència de 
vibracions, sorolls, 
fregaments, 
perdudes de fluids, 
tot i que a vegades 
no els detecta ho és 
incapaç de fer-ho 

No comprova 
adequadament 
l’absència de 
vibracions, sorolls, 
fregaments ni perdudes 
de fluids 

    

Realitza la recàrrega dels 
fluids verificant que no 
existeixen fuges o pèrdues 
(20%). 

Realitza correctament 
la recàrrega dels fluids  
verificant que no 
existeixen fuges o 
pèrdues i està ben 
realitzada 

Realitza correctament 
la recàrrega dels fluids 
verificant que no 
existeixen fuges o 
pèrdues, però un cop  
hi ha hagut fuites 

Realitza la 
recàrrega dels fluids 
verificant que no 
existeixen fuges o 
pèrdues, però més 
d’un cop apareixen 
fuites 

No realitza la recàrrega 
dels fluids verificant 
que no existeixen fuges 
o pèrdues. 
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Realitza els ajusts dels 
paràmetres dels sistemes 
per a restituir la 
funcionalitat  prescrita 
(20%). 

Realitza correctament 
els ajusts dels 
paràmetres dels 
sistemes per a restituir 
la funcionalitat  
prescrita. 

Realitza els ajusts dels 
paràmetres dels 
sistemes per a restituir 
la funcionalitat  
prescrita, però alguna 
vegada amb 
desviacions 

Realitza els ajusts 
dels paràmetres 
dels sistemes per a 
restituir la 
funcionalitat  
prescrita però sovint 
amb desviacions 

No realitza 
adequadament els 
ajusts dels paràmetres 
dels sistemes per a 
restituir la funcionalitat  
prescrita. 

    

Verificat el correcte 
funcionament del sistema 
reparat i s’ha comprovat 
que no s’han provocat 
altres avaries o 
desperfectes (20%). 

Verificat el correcte 
funcionament del 
sistema reparat i s’ha 
comprovat que no 
s’han provocat altres 
avaries o 
desperfectes. 

Verificat el correcte 
funcionament del 
sistema reparat i s’ha 
comprovat que no 
s’han provocat altres 
avaries o desperfectes. 

Verificat el correcte 
funcionament del 
sistema reparat i 
s’ha comprovat que 
no s’han provocat 
altres avaries o 
desperfectes. 

Verificat el correcte 
funcionament del 
sistema reparat i s’ha 
comprovat que no 
s’han provocat altres 
avaries o desperfectes. 

    

QUALIFICACIO NF6  0-10   

NF7. Climatització.  

Criteris d’ Avaluació  Molt adequada  Força adequada  Adequada  No adequada  
Resultat  Observacions 

(Ponderació sobre 100% ) 1 0,75 0,5 0 

Es connecten els aparells 
de comprovació triant el 
punt de mesura i complint 
les normes d’ús dels 
equips (10%). 

Connecta 
correctament els 
aparells de 
comprovació, escollint 
el punt de mesura i 
complint las normes 
d’ús dels equips. 

Connecta els aparells 
de comprovació 
escollint el punt de 
mesura, però en alguna 
ocasió no complint las 
normes d’ús dels 
equips. 

Connecta els 
aparells de 
comprovació, però a 
vegades no tria el 
punt de mesura 
correcte ni compleix 
las totes normes 
d’ús dels equips. 

No connecta els 
aparells de 
comprovació 
adequadament, ni tria 
el punt de mesura 
correcte ni compleix las 
totes normes d’ús dels 
equips. 

    

Es comprova l’absència de 
vibracions, sorolls, 
fregaments i pèrdues de 
fluids (10%). 

Comprova 
correctament 
l’absència de 
vibracions, sorolls, 
fregaments i perdudes 

Comprova l’absència 
de vibracions, sorolls, 
fregaments i  perdudes 
de fluids, encara que 
en una vegada no ho 

Comprova 
l’absència de 
vibracions, sorolls, 
fregaments, 
perdudes de fluids, 

No comprova 
adequadament 
l’absència de 
vibracions, sorolls, 
fregaments ni perdudes 
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de fluids de manera 
autònoma 

ha fet tot i que a vegades 
no els detecta ho és 
incapaç de fer-ho 

de fluids 

Es diagnostica l’avaria, 
establint les causes i s’ha 
comprovat la interacció 
amb d’altres sistemes 
(10%). 

Diagnostica l’avaria 
correctament, establint 
sempre les seves 
causes i  comprovant 
la interacció amb 
altres sistemes. 

Diagnostica l’avaria 
correctament, establint 
les seves causes i  
comprova la interacció 
amb altres sistemes, 
però en alguna ocasió 
no adequadament 

A vegades no 
diagnostica l’avaria 
correctament, ni 
estableix les seves 
causes tot i que  
comprova la 
interacció amb 
altres sistemes 

No diagnostica l’avaria 
correctament ni 
estableix les seves 
causes ni  comprova la 
interacció amb altres 
sistemes. 

    

Realitza el desmuntatge i 
muntatge dels elements 
afectats per a realitzar les 
substitucions o reparacions 
necessàries segons 
procediments de treball 
(20%). 

Realitza correctament 
el desmuntatge i 
muntatge dels 
elements afectats 
segons procediments 
de treball. 

Realitza correctament 
la majoria de vegades 
el desmuntatge i 
muntatge dels elements 
afectats segons 
procediments de 
treball. 

Realitza el 
desmuntatge i 
muntatge dels 
elements afectats, 
tot i que alguna 
vegada no segons 
procediments de 
treball. 

No realitza el 
desmuntatge i 
muntatge dels elements 
afectats segon 
procediments de 
treball. 

  

Realitza la recàrrega dels 
fluids i verifica que no 
existeixen fuges o pèrdues 
(10%). 

Realitza correctament 
la recàrrega dels fluids  
verificant que no 
existeixen fuges o 
pèrdues i està ben 
realitzada 

Realitza correctament 
la recàrrega dels fluids 
verificant que no 
existeixen fuges o 
pèrdues, però un cop  
hi ha hagut fuites 

Realitza la 
recàrrega dels fluids 
i s’ha verificat que 
no existeixen fuges 
o pèrdues, però més 
d’un cop apareixen 
fuites 

No realitza la recàrrega 
dels fluids ni s’ha 
verificat que no 
existeixen fuges o 
pèrdues. 

  

Realitza els ajustaments 
dels paràmetres dels 
sistemes per a restituir la 
funcionalitat prescrita 
(20%). 

Realitza correctament 
els ajusts dels 
paràmetres dels 
sistemes per a restituir 
la funcionalitat  
prescrita. 

Realitza els ajusts dels 
paràmetres dels 
sistemes per a restituir 
la funcionalitat  
prescrita, però alguna 
vegada amb 
desviacions 

Realitza els ajusts 
dels paràmetres 
dels sistemes per a 
restituir la 
funcionalitat  
prescrita però sovint 
amb desviacions 

No realitza 
adequadament els 
ajusts dels paràmetres 
dels sistemes per a 
restituir la funcionalitat  
prescrita. 
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Verifica el correcte 
funcionament del sistema 
reparat i comprova que no 
s’han provocat altres 
avaries o desperfectes 
(20%). 

Verificat el correcte 
funcionament del 
sistema reparat i s’ha 
comprovat que no 
s’han provocat altres 
avaries o 
desperfectes. 

Verificat el correcte 
funcionament del 
sistema reparat i s’ha 
comprovat que no 
s’han provocat altres 
avaries o desperfectes. 

Verificat el correcte 
funcionament del 
sistema reparat i 
s’ha comprovat que 
no s’han provocat 
altres avaries o 
desperfectes. 

Verificat el correcte 
funcionament del 
sistema reparat i s’ha 
comprovat que no 
s’han provocat altres 
avaries o desperfectes. 

    

QUALIFICACIO NF7  0-10   

NF8. Sistema de fre.  

Criteris d’ Avaluació  Molt adequada  Força adequada  Adequada  No adequada  
Resultat  Observacions 

(Ponderació sobre 100% ) 1 0,75 0,5 0 

Interpreta la documentació 
tècnica i de manteniment i  
la relaciona amb l’equip o 
sistema (10%). 

Interpreta 
correctament la 
documentació tècnica i 
de manteniment i  la 
relaciona amb l’equip 
o sistema  

Interpreta la 
documentació tècnica i 
de manteniment i  la 
relaciona amb l’equip o 
sistema, tot i que algun 
cop de manera errònia 

Interpreta la 
documentació 
tècnica i de 
manteniment i  la 
relaciona amb 
l’equip o sistema 
sovint amb errades 

No interpreta la 
documentació tècnica i 
de manteniment i  la 
relaciona amb l’equip o 
sistema de manera 
adequada 

  

Selecciona els equips de 
mesura, realitzant els 
ajusts i comprovacions 
necessaris per a la seva 
posta en servei (10%). 

Selecciona 
correctament els 
equips de mesura, 
realitzant els ajusts i 
comprovacions 
necessaris per a la 
seva posta en servei  

Selecciona els equips 
de mesura, realitzant 
els ajusts i 
comprovacions 
necessaris per a la 
seva posta en servei, 
però una vegada de 
manera errònia 

Selecciona els 
equips de mesura 
correctament, però 
a vegades no 
realitza els ajusts i 
comprovacions 
manera adequada 

Selecciona els equips 
de mesura erròniament 
i realitza els ajusts i 
comprovacions de 
manera no adequada 

  

Selecciona els mitjans, 
eines i utillatge específic, 
necessaris per a realitzar 
les operacions de 

Selecciona sempre els 
mitjans, eines i 
utillatge específic, 
necessaris per a 

Selecciona gaire bé 
sempre els mitjans, 
eines i utillatge 
específic, necessaris 

Selecciona els 
mitjans, eines i 
utillatge específic, 
necessaris per a 

No selecciona els 
mitjans, eines i utillatge 
específic, necessaris 
per a realitzar les 
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desmuntatge, muntatge i 
ajust (10%). 

realitzar les 
operacions de 
desmuntatge, 
muntatge i ajust 

per a realitzar les 
operacions de 
desmuntatge, muntatge 
i ajust 

realitzar les 
operacions de 
desmuntatge, 
muntatge i ajust, tot 
i que en alguna 
ocasió no 
adequadament 

operacions de 
desmuntatge, muntatge 
i ajust 

Realitza operacions de 
manteniment preventiu dels 
equips neumàtics i del 
sistema de frens, seguint 
els procediments establerts 
(10%). 

Realitza sempre 
operacions de 
manteniment preventiu 
dels equips neumàtics 
i del sistema de frens, 
seguint els 
procediments 
establerts  

Realitza sovint 
operacions de 
manteniment preventiu 
dels equips neumàtics i 
del sistema de frens, 
seguint els 
procediments establerts  

Realitza  operacions 
de manteniment 
preventiu dels 
equips neumàtics i 
del sistema de 
frens, però a 
vegades  no seguint 
els procediments 
establerts  

Realitza operacions de 
manteniment preventiu 
dels equips neumàtics i 
del sistema de frens, 
però no seguint els 
procediments establerts  

    

Realitza el desmuntatge i 
muntatge dels equips i de 
tots els seus components 
(10%). 

Realitza el 
desmuntatge i 
muntatge dels equips i 
de tots els seus 
components  

Realitza el 
desmuntatge i 
muntatge dels equips i 
de gaire bé tots els 
seus components  

Realitza el 
desmuntatge, però a 
vegades mostra 
dificultats en el 
muntatge dels 
equips i de tots els 
seus components  

Realitza el 
desmuntatge, però és 
incapaç de realitzar el 
muntatge dels equips  

    

Identifica i substitueix les 
peces de canvi sistemàtic i 
aquelles que presentaven 
alguna disfunció (10%). 

Sempre identifica i 
substitueix les peces 
de canvi sistemàtic i 
aquelles que 
presentaven alguna 
disfunció 

Sovint identifica i 
substitueix les peces de 
canvi sistemàtic i 
aquelles que 
presentaven alguna 
disfunció 

A vegades no 
identifica ni 
substitueix les 
peces de canvi 
sistemàtic ni 
aquelles que 
presentaven alguna 
disfunció 

No identifica ni 
substitueix les peces de 
canvi sistemàtic  
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Extreu e interpreta dades 
de les centrals 
electròniques (memòries 
d’esdeveniments) d’acord 
amb les especificacions 
tècniques (10%). 

Extreu e interpreta 
dades de les centrals 
electròniques d’acord 
amb les 
especificacions 
tècniques sempre de 
manera adequada 

Extreu e interpreta 
dades de les centrals 
electròniques d’acord 
amb les especificacions 
tècniques  sovint de 
manera adequada 

Extreu e interpreta 
dades de les 
centrals 
electròniques, però 
a vegades no 
d’acord amb les 
especificacions 
tècniques  

Extreu e però no 
interpreta dades de les 
centrals electròniques 
d’acord amb les 
especificacions 
tècniques  

    

Aplica procediments 
establerts en la localització 
d’avaries i identifica 
l’element que presenta la 
disfunció (10%). 

Sempre aplica 
procediments 
establerts en la 
localització d’avaries i 
identifica l’element que 
presenta la disfunció 

Sempre aplica 
procediments establerts 
en la localització 
d’avaries, però en 
alguna ocasió no ha 
identificat l’element que 
presenta la disfunció 

Sempre aplica 
procediments 
establerts en la 
localització 
d’avaries, però 
sovint no ha 
identificat l’element 
que presenta la 
disfunció 

No aplica procediments 
establerts en la 
localització d’avaries ni 
identifica l’element que 
presenta la disfunció 

    

Repara l’avaria i realitza els 
reglatges i ajustos 
necessaris, comprovant el 
funcionament del 
subsistema (20%). 

Repara l’avaria i 
realitza els reglatges i 
ajustos necessaris, 
comprovant el 
funcionament del 
subsistema sempre de 
manera adequada 

Repara l’avaria i 
realitza els reglatges i 
ajustos necessaris, 
comprovant el 
funcionament del 
subsistema sovint de 
manera adequada 

Repara l’avaria, 
però té dificultats 
per a realitzar els 
reglatges i ajustos 
necessaris i 
comprovació del 
funcionament del 
subsistema 

No repara l’avaria ni 
realitza els reglatges ni 
els ajustos necessaris 

    

QUALIFICACIO NF8  0-10   

QUALIFICACIO FINAL    

Taula 24. Rúbriques per a l’avaluació dels nuclis formatius.
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8. DOCUMENTACIÓ FCT. 

La documentació necessària per a realitzar les pràctiques en centres de treball es generada 
mitjançant la base integral de dades (Qbid). Aquest és l’instrument oficial de gestió per a tots 
els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels 
alumnes de formació professional. El BID comunica de forma activa, ràpida i segura les 13 
cambres catalanes, el Consell de Cambres, els centres de formació professional i els serveis 
centrals i les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament. El QBID, com a eina de 
gestió, actua com una intranet. Té, per tant, un accés restringit als diferents agents. Tenen 
accés en aquest entorn tant els professors com els alumnes. Per accedir-hi, cal introduir les 
claus proporcionades pel conveni Escola-Empresa. 

8.1 Conveni col·laboració. 

En el document anomenat conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de 
treball es recullen les dades de l’acord entre el centre docent i l’entitat col·laboradora, així com, 
les dades de l’alumne i el període del conveni. Aquest document ha de signar-se per las tes 
parts que hi intervenen. 

8.2 Pla d’activitats. 

En la planificació del pla d’activitats per a la formació pràctica en centres de treball cal detallar 
quin és l’àmbit professional i de treball, així com, el pla d’activitats formatives. Aquest document 
ha de estar signat pel tutor de pràctiques i el tutor de l’empresa col·laboradora. 

8.3 Protocol de condicions del centre de treball. 

L’objectiu d’aquest protocol és: 

� Recollir les dades del centre de treball. 

� Assegurar el compliment de la normativa vigent referent a les matèries de seguretat i 

salut en els llocs de treball. 

� Garantir una bona col·laboració entre el centre de treball. El centre educatiu i alumne, 

complint amb la finalitat de l’FCT. 

8.4 Full de visita del tutor en centres de treball.  

En aquest document es recullen les visites que el tutor de les pràctiques realitza a l’empresa i 
el motiu d’aquesta: Acordar el pla d’activitats a desenvolupar  per l’alumne/a a l’empresa, 
explicar el contingut i compliment del quadern de pràctiques i vetllar pel compliment de les 
normes de seguretat i salut laboral, comunicar-se periòdicament amb la persona responsable 
de pràctiques a l’empresa, emetre informe i avaluació o d’altres. 
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9. CONCLUSIONS. 

Tot i que la realització d’aquesta programació d’activitats de formació en centres de treball 
(FCT) està dirigida als alumnes de CFGM Manteniment Material Rodant Ferroviari, també 
podria ser realitzada pels alumnes que pertanyen a d’altres mòduls de la família mecànica, 
elèctrica o electrònica. A més, aquesta programació es podria dur a terme amb personal de 
nova incorporació i, fins i tot, com a reciclatge de personal de manteniment preventiu i correctiu 
de les diferents cotxeres que formen la xarxa de metro.  

Així mateix, aquesta programació d’activitats de formació en centres de treball també podria ser 
vàlida per a la formació dual. Només caldria ampliar el nombre d’activitats a realitzar per tal de 
complementar la diferencia d’hores que hi ha entre ambdós modalitats, ja que en el cas de la 
formació dual el nombre d’hores és major. 

En quant a l’avaluació, les diferents rúbriques que s’han elaborat per tal d’avaluar els diferents 
nuclis formatius que formen aquest programa d’activitats facilitaran l’avaluació del mòdul de 
formació en centres de treball a l’avaluador i, l’avaluació de l’alumne, serà més justa i objectiva. 
Una avaluació positiva d’aquest programa d’activitats garantirà que l’alumne ha assolit el 
objectius mínims d’aprenentatge que venen marcats pel currículum, ja que els continguts de les 
diferents activitats que formen aquest programa han estats estrictament triats per a satisfer 
aquests objectius.  

Encara que aquest programa satisfà la totalitat dels objectius d’aprenentatge que venen 
marcats pel currículum, , les necessitats de l’empresa no coincideixen plenament amb aquests 
objectius. Per tant, en la meva opinió, caldria redefinir-los per tal d’ajustar-los a allò que 
realment l’alumne necessitarà per a desenvolupar qualsevol de les tasques que li siguin 
encomanades, de manera autònoma i eficaç, en qualsevol dels centres de treball de la xarxa 
de metro de Barcelona. 

No obstant, en la majoria dels casos, aquells alumnes que superin el FCT satisfactòriament, 
probablement seran contractats per l’empresa per a treballar en qualsevol dels seus centres de 
treball, ja que aquests alumnes estaran entre els millors  candidats formats del mercat. Per tant, 
la realització d’aquestes practiques facilita la inserció laboral d’aquests alumnes en aquesta 
empresa o d’altres del sector. 

Pel que fa a la gestió de la documentació, el QBID, que és una eina molt potent per a la gestió 
de la documentació que connecta tots els agents implicats i facilita la creació de tota la 
documentació necessària per tal que l’alumne/a pugui realitzar les pràctiques en els centres de 
treball, però que tan sols hi tenen accés els agents implicats. 
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- ANNEX I: Guia localització de manuals de reparació i manteniment (MRM). 
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Guia localització de manuals de reparació i manteniment (MRM): 

1. Des de la intranet  accedir a eines/SAP KM. 

 

 

 

 

2. Accediu a la carpeta  sèrie 9000 tal i com mostra la següent imatge, la qual conté gran 

quantitat de documentació tècnica del tren. 



Disseny del programa de formació pràctica en centres de treball dels alumnes del cicle formatiu de grau 
mitjà (CFGM) de manteniment de material rodant ferroviari a la empresa Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB).  Página 52 

 

3. Accediu a manuals/manual de reparació i manteniment. 

 

4. Si per exemple accedint a equips de seguretat, llavors veurem tots els manuals de 

reparació (MRM) d’aquest sistema en format pdf. 

 


