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FAMÍLIA: Electricitat i electrònica 

CICLE: Instal·lacions elèctriques i automàtiques GM 

MÒDUL PROFESSIONAL: Instal·lacions hidràuliques interiors CODI: MP16 

HORES TOTALS: 33  HLLD: 0 

 

1 RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

 

MP16: Instal·lacions hidràuliques interiors (33 h) 

Unitats Formatives 
Durada 

Hores 

Data 

inici 

Data 

final 

UF1: Instal·lacions hidràuliques interiors 33 08/01/2020 06/05/2020 

 

Aquest mòdul no disposa d’hores de lliure elecció. 

El mòdul és realitzarà a 1r curs i la unitat formativa s’impartirà de forma continua al llarg de la 
seva durada. 

UF1: Instal·lacions hidràuliques interiors (33 h) 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1: Replanteig i preparació de canonades 10 1 

NF2: Manipulació i acoblament de canonades 20 2, 3 

NF3: Prevenció de riscos, seguretat laboral i  

mediambiental en la instal·lació d'aparells i canonades 
3 4, 5 
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2 ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I ORGANITZACIÓ DEL MÒDUL 

2.1 Distribució de la Unitat Formativa en el mòdul: 

El mòdul s’impartirà sencer al 1r curs. 

Distribució del mòdul 

Curs Unitat formativa 
Hores  

totals 

Hores  

setmanals 

1r UF1 33 2 

 

2.2 Desdoblament 

No es preveu desdoblament a aquest mòdul ja que el nombre d’alumnes és inferior a 15. 

 

2.3 Organització 

 

 
SETMANES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

H
o

re
s

 1 NF1: Replanteig i 
preparació de 
canonades (10 h) 

NF2: Manipulació i acoblament  

de canonades (20 h) 

NF3: Prevenció 
de riscos, 
seguretat 
laboral i 
mediambiental 
en la instal·lació 
d'aparells i 
canonades   

2 (3 h)  

 

El NF1 i el NF2 es durà a terme de forma consecutiva al llarg de la seva durada, realitzant dues 
hores setmanals fixes.  
 
El NF3 serà la culminació del mòdul i es realitzarà en tres hores. 
 
Les explicacions teòriques es realitzaran a l’aula polivalent amb ordinadors A3.1 i al taller 
elèctric A5.2. es faran les pràctiques. 
 
Moltes de les pràctiques s’hauran de realitzar en grup per aprofitar les eines disponibles. 
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3 AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

Com només disposem d’una única unitat formativa, la nota final del mòdul serà la nota obtinguda 
a la UF1 

QM16 = QUF1 

 

4 ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS DEL MÒDUL 

Els espais utilitzats per al mòdul M16 estan definits d’acord amb la programació del 
departament d’Electricitat per a impartir el CFGM d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques: 
Aula polivalent amb ordinadors A3.1 i taller elèctric A5.2. 

 

 

 

  

Aula  Capacitat Equipament Utilització 

A3.1 15 - Pissarra 
- Projector i Ordinador Professor 
- 15 Ordinadors (un per cada alumne) 

- Explicacions professors. 
- Treballs individuals. 
- Activitats teòriques. 
- Activitats amb l’ordinador. 

A5.2 15 - Pissarra 
- Projector i Ordinador Professor 
- 4 Ordinadors (un per cada grup 

d’alumnes) 

- Explicacions professors. 
- Treballs en grup. 
- Activitats pràctiques 

ENTRADA  
CICLES 
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5 PROGRAMACIÓ D’UNITATS FORMATIVES 

UF1: Instal·lacions hidràuliques interiors 

Durada: 33 hores 

a) Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts: 
 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 

1. Interpretar informacions, instruccions i documentació tècnica relacionada amb instal·lacions 
de canonades, preparant materials, equips i elements necessaris. 
1.1. Buscar i interpretar informació sobre materials, equips i elements necessaris per a la 

instal·lació de canonades. 
1.2. Interpretar informació gràfica: dibuixos i croquis, identificant els elements implicats en 

les instal·lacions de canonades. 
1.3. Identificar necessitats de materials, recanvis i equips en funció de les operacions a 

realitzar. 
1.4. Preparar les eines i equips propis de les operacions a realitzar. 
1.5. Organitzar el lloc de treball, realitzant les tasques de neteja i de manteniment 

necessàries.  
 

2. Executar les operacions d’acoblament i unió de canonades seguint les instruccions 
d'instal·lació. 
2.1. Descriure les tècniques de tall i acoblament de canonades en funció dels materials.. 
2.2. Identificar els equips i les eines utilitzades per realitzar les diferents operacions que 

s’han de realitzar (calibrar, corbar, unir, soldar, tallar, entre altres). 
2.3. Descriure les característiques i maneres de funcionament d'aquests equips. 
2.4. Efectuar les operacions de tallar, calibrar, corbar i unir les canonades. 
2.5. Relacionar operacions d’acoblament i unió de canonades amb les característiques 

dels sistemes domèstic, de xarxes de reg i fonts decoratives, i de xarxes contra 
incendis. 

2.6. En una instal·lació de canonades, on intervinguin operacions de marcar, tallar, 
conformar, acoblar i unir canonades per a una instal·lació domèstica de 
subministrament d'aigua potable. 

 Realitzar l'apilament de materials i equips necessaris per a les intervencions a 
realitzar.  

 Col·locar els suports, punts d'ancoratge i formes de canonada segons instruccions. 
 Efectuar el tall i el doblegat de les canonades segons el procediment adequat. 
 Realitzar les operacions d’acoblament i de connexió en funció del material de la 

conducció. 
 Alinear i anivellar les canonades de la conducció. 
 Verificar l’estanquitat, absència de vibracions i aïllament de la conducció. 
 Realitzar operacions de neteja i pintat de les canalitzacions. 
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3. Efectuar operacions de fixació i comprovació de les preses i canalitzacions d'aigua i 
desguassos seguint les instruccions d'instal·lació. 
3.1. Identificar les principals operacions de fixació de les preses, canalitzacions d'aigua i 

desguassos que habitualment es realitzen en instal·lacions domèstiques 
3.2. En les operacions de fixació, muntatge i comprovació de preses i canalitzacions. 

 Realitzar l'apilament de materials i equips necessaris per a les intervencions a 
realitzar. 

 Preparar les masses per a la fixació de les preses d'aigua. 
 Verificar l'anivellació de les canonades instal·lades. 
 Muntar les canonades de la instal·lació de presa d'aigua sanitària de la xarxa. 
 Instal·lar el sistema de desguàs sota supervisió. 
 Verificar l'estanquitat, l’absència de vibracions i l’aïllament de la conducció. 
 Protegir les instal·lacions mitjançant aïllants adequats (pintura, folres, entre altres). 

 

4. Aplicar normes de seguretat i higiene en operacions de manteniment bàsic d'instal·lacions 
de conducció d'aigua. 
4.1. Identificar els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels diferents 

materials, eines, útils, equips emprats en operacions de manteniment bàsic d'edificis. 
4.2. Descriure els elements bàsics de seguretat dels equips i estris, així com de la 

indumentària (calçat, guants, roba, protecció ocular o acústica, entre uns altres) que 
s'ha d'emprar. 

4.3. En les operacions de manteniment bàsic d'un edifici, determinar les condicions de 
seguretat requerides en l'operació. 

4.4. Identificar situacions de risc, adoptant les correccions necessàries i mesures 
adequades per a la prevenció d'accidents. 

 
5. Aplicar normes d'instal·lació interiors d'aigua i de seguretat i higiene en les operacions 

d'instal·lació de sanitaris i elements de climatització d'ús domèstic. 
5.1. Relacionar les normes bàsiques per a les instal·lacions interiors d'aigua. 
5.2. Aplicar normes sobre documentació, tramitació i prescripcions tècniques de les 

instal·lacions interiors de subministrament d'aigua en supòsits pràctics. 
5.3. Identificar els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels diferents 

materials, eines, estris, i dels equips emprats en operacions. 
5.4. Tenint en compte les diferents operacions d'una instal·lació d'aigua, determinar les 

condicions de seguretat requerides en cada operació. 
 

Continguts : 

1. Operacions bàsiques i sistemes d'unitats 
1.1. Formules típiques i unitats de mesura. 
 

2. Nocions elementals de dibuix tècnic 
2.1. Esquemes. 
2.2. Simbologia 
 

3. Apilament de materials i eines. 
3.1. Preparació d'eines i manuals d'utilització. 
3.2. Maneig d'eines específiques i tècniques operatives. 
3.3. Recepció de canonades i accessoris. 
3.4. Magatzematge i manteniment. 
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4. Metrologia, traçat i anivellació 
4.1. Eines de mesurament directe (Estimació d'errors) 
4.2. Flexòmetre, calibre, mesuradors per làser 
4.3. Normes de traçat 
4.4. Tècniques operatives 
4.5. Construcció de plantilles 
4.6. Elements de traçat 
4.7. Anivellació 
 

5. Suport i fixació de canonades. 
5.1. Elecció de fixacions i suports. 
5.2. Elements de fixació i ancoratge: fixació química, tacs, permòdols. 
 

6. Instal·lacions tipus. 
6.1. Instal·lacions d'aigua calenta i freda a pressió (Tipus i característiques) 
6.2. Parts de les instal·lacions (Classificació, missió i característiques) 
6.3. Classificació, missió i característiques 
6.4. Canonades de pressió (Ascendents, baixades) 
6.5. Components i accessoris de les instal·lacions: característiques i funcionament. 
 

7. Dimensionament d'instal·lacions 
7.1. Conceptes elementals (Pressió, cabal, velocitat, densitat, temperatura) 
7.2. Cabals mínims de dimensionament 
7.3. Coeficients de simultaneïtat 
7.4. Classificació de subministraments, càlcul de diàmetres de canonades 
7.5. Normativa aplicable al dimensionament i disseny de les instal·lacions (CTE i 

normatives comunitàries) 

8. Materials de les instal·lacions. 
8.1. Materials metàl·lics, plàstics i aïllants (Característiques i propietats) 
8.2. Elements i materials de segellat i estanquitat. 
8.3. Comercialització dels materials. 
8.4. Reacció de les aigües sobre els diferents materials. 

 
9. Tècniques de mecanització de canonades. 

9.1. Tècniques i eines de tall i mandrinatge (Tallatubs, serres, radials) 
9.2. Tècniques de lubricació (Greixos, olis, vaselines) 
9.3. Tècniques per a la recuita de canonada de coure 
9.4. Tècniques i eines de corbar (Corbadores, manuals, de ballesta, hidràuliques i 

elèctriques) 
9.5. Tècniques i eines de calibratge. 
9.6. Elaboració de rosques a esquerra i dreta. 
9.7. Fileres manuals i elèctriques. 
9.8. Mascles de roscar. 
9.9. Tècniques per a segellat d'unions. 

 
10. Tècniques d'unió de canonades. 

10.1. Soldadura capil·lar tova i forta. 
10.2. Tècniques, característiques i propietats. 
10.3. Material d'aportació i desoxidants. 
10.4. Bufadors convencionals i per oxi-gas. 
10.5. Soldadura química (tècniques, característiques i propietats) 
10.6. Coles i dissolvents. 
10.7. Unió de canonades per rosca, termofusió, mitjançant accessoris i sistema press-

fitting. 
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11. Operacions finals en la instal·lació de canonades 
11.1. Comprovació de l'alineament i l'estètica de la instal·lació 
11.2. Neteja de la xarxa de canonades 
11.3. Proves d'estanquitat i transmissió de vibracions 
11.4. Aïllament, encoquillat i calorifugat de la xarxa de canonades 
11.5. Tècniques i sistemes 
11.6. Acabat final: pintat i envernissat. 
 

12. Normativa específica d'aplicació en les instal·lacions i de prevenció de riscos laborals 
12.1. Llei de prevenció de riscos laborals 
12.2. Drets i obligacions del treballador 
12.3. Entitats de prevenció de riscos 
12.4. Documentació de prevenció de riscos: NTP 
12.5. Codi Tècnic de l'Edificació com a normativa de seguretat 
12.6. Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) com a normativa de seguretat 
12.7. Normatives de seguretat, europees, nacionals i de les comunitats autònomes. 

 
13. Maneig d'equips de protecció individual, precaucions en el maneig de màquina i eina i 

Riscos específics en la instal·lació de canonades i aparells. 
13.1. Manuals de prevenció en el maneig d'eina específica 
13.2. Protocols de seguretat en el maneig d'eina 
13.3. Riscos en la manipulació de càrregues, en operacions de tall i mandrinatge, recuita, 

corbat, calibratge, trepat, ancoratge i connexió d'aparells 
13.4. Riscos en la connexió a la instal·lació de gasos combustibles 
13.5. Riscos en el maneig i tràfec de gasos combustibles 
13.6. Riscos en operacions de soldadura 
13.7. Riscos en la fixació, connexió i acoblament de canonades (Treballs en altura. 

Caigudes) 
13.8. Avaluació en cas de risc d'accident 
13.9. Primers auxilis 
13.10. Equips de protecció individuals, adequats a cada treball (Tipus. Característiques.) 
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b) Activitats d’ensenyament i aprenentatge: 
 
 

UF1: Instal·lacions hidràuliques interiors 

NF1: Replanteig i preparació de canonades 

(10h) 

Activitats 

d'Ensenyament i Aprenentatge 
RA Cont. 

Avaluació 

CA 
Instruments 
d’Avaluació 

A1- Fonaments i bases teòriques de les 
instal·lacions hidràuliques 4 h 

1 

1.1, 2.1 

2.2 

1.1, 1.2 
- Prova sobre la sessió 
teòrica 1 i 2 , es realitza 
un test (Ptest1) 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Sessió explicació teòrica 1: 

Presentació de l’assignatura i bases 
matemàtiques de l’assignatura. 

Introducció als esquemes i la simbologia 

Sessió explicació teòrica 2: 

Esquemes i simbologia de les instal·lacions  

Prova sobre les sessions teòriques 1 i 2 

2.1 

2.2 

A2- Ús d’eines, material i subjeccions. 6 h 

1 

3.1, 3.2 

3.3, 3.4 

4.1, 4.2 
4.3, 4.4 
4.5, 4.6 

4.7  

5.1, 5.2 

1.3, 1.4 

1.5 

Exercicis pràctics: 

Ex. 1. Clau anglesa, 
bec de lloro i 
clau Stillson 
  

Ex. 2. Tall de peces a 
mida i marcat de 
traçats a paret 

 
Ex. 3. Suports i 

subjeccions 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Presentació del taller, les eines a utilitzar i 
els sistemes de subjeccions. 

Exercicis pràctics  de preparació de peces i 
unions simples de canonades. 
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UF1: Instal·lacions hidràuliques interiors 

NF2: Manipulació i acoblament de canonades 

(20h) 

Activitats 

d'Ensenyament i Aprenentatge 
RA Cont. 

Avaluació 

CA 
Instruments 
d’Avaluació 

A1- Tipus, dimensionat i materials per les 
instal·lacions de fontaneria 4 h 

2 

6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 

6.5  

7.1, 7.2, 
7.3,  7.4, 

7.5, 2.2, 2.3 

- Exercici de 
dimensionat (Ex1) 

Prova sobre la sessió 
teòrica 1 i 2 , es realitza 
un test (Ptest2) 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Sessió explicació teòrica 1: 

Presentació sobre els tipus 
d’instal·lacions, les seves 
característiques, dimensionament i 
normatives 

Sessió explicació teòrica 2: 

Presentació sobre els materials i 
accessoris més comuns en fontaneria 

8.1, 8.2, 
8.3, 8.4 

A2- Mecanització de canonades 6 h 

2 

9.1, 9.2 
9.3, 9.4 
9.5, 9.6 
9.7, 9.8, 

9.9  

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

Pràctiques: 

Pr. 1. Tallat i corbat de 
canonades 
  

Pr. 2. Rosques i 
unions roscades D

es
cr

ip
ci

ó 

Presentació a taller, les eines a utilitzar i 
de les pràctiques a fer. 

A3- Unió de canonades 6 h 

2 

10.1, 10.2 
10.3, 10.4 
10.5, 10.6 

10.7  

2.2, 2.5 

Pràctiques: 

Pr. 3. Unions per 
soldadura, 
capil·laritat. 
 

Pr. 4. Unions per 
soldadura 
química. 

 
Pr. 5. Unions per 

termo-fusió 
 
Pr. 6. Unions per 

premsat i 
esbocat. 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Presentació a taller, les eines a utilitzar i 
de les pràctiques a fer. 

A4- Instal·lació i fixació de canonades 4 h 

2 

3 

11.1, 11.2, 
11.3, 11.4, 
11.5, 11.6 

2.6, 3.1, 3.2 

Pràctiques: 

Pr. 7. Instal·lació de 
canonades per 
un lavabo.  D

es
cr

ip
ci

ó 

Presentació a taller, les eines a utilitzar i 
de les pràctiques a fer. 



  
 

Versió: 1.0 
Elaborat:  
Arxiu:       

Jordi Franch Soler 
Programació_mòdul_16 

Data d’entrada en vigor: 
                            01/09/2019 

Comproveu que el document sigui la darrera versió  Página 12 de 14 
 

P-CFGM-ELI-1-M16 

 

UF1: Instal·lacions hidràuliques interiors 

NF3: Prevenció de riscos, seguretat laboral i mediambiental en la instal·lació d'aparells i canonades   

(3h) 

Activitats 

d'Ensenyament i Aprenentatge 
RA Cont. 

Avaluació 

CA 
Instruments 
d’Avaluació 

A1- Seguretat i higiene en instal·lacions de 
fontaneria 3 h 

4 

5 

12.1, 12.2, 
12.3, 12.4, 
12.5, 12.6, 

12.7 

13.1, 13.2, 
13.3, 13.4, 
13.5, 13.6, 
13.7, 13.8, 
13.9, 13.10 

 

4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 

5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

- Prova sobre la sessió 
teòrica 1, es realitza un 
test (Ptest3) 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Sessió explicació teòrica 1: 

Presentació sobre prevenció de riscos 
laborals, seguretat i higiene aplicada a les 
instal·lacions de fontaneria. 

 

 

c) Metodologia de la unitat formativa: 

La unitat formativa està formada per classes de teoria i classes pràctiques. 

Les sessions teòriques es realitzaran a l’aula polivalent A3.1 i les pràctiques al taller elèctric 
A5.2. 
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d) Instruments d’avaluació: 

L’avaluació de la UF1 es realitzarà de forma continua al llarg de la seva durada. 

Els instruments d’avaluació estaran formats per exercicis pràctics (Exp), exercicis escrits (Ex), 
proves teòriques tipus test (Ptest), i diverses pràctiques (Pr): 

 Prova tipus test (Ptest1): Conceptes bàsics, esquemes i simbologia hidràulica. 
 Exercici sobre eines (Exp1): Exercici pràctic de l’ús de diferents eines especifiques per 

fontaneria. 
 Exercici realització de figures (Exp2): Exercici pràctic de mesura de peces i mecanitzat 

en base a un esquema, marcat del conjunt a la paret. 
 Exercici instal·lació de canonades (Exp3): Col·locació de canonades sobre diferents 

superfícies amb diferents sistemes de subjecció. 
 Exercici de dimensionat (Ex1): Exercici d’aplicació pel dimensionat d’una instal·lació 

domestica de fontaneria. 
 Prova tipus test (Ptest2): Normativa, materials i accessoris. 
 Pràctica tall i corbat (Pr1): Realització de figures tallant i corbant canonades. 
 Pràctica roscat (Pr2): Realització de figures roscant i segellant canonades. 
 Pràctica soldadura capil·lar (Pr3): Realització de figures soldant per capil·laritat. 
 Pràctica soldadura química (Pr4): Realització de figures amb unions de soldadura 

química. 
 Pràctica unió termo-fusió (Pr5): Realització de figures unint per termofusió. 
 Pràctica premsat i esbocat (Pr6): Realització de figures amb unions premsades o 

esbocades. 
 Pràctica instal·lació lavabo (Pr7): Muntatge a escala real una instal·lació de fontaneria 

per un lavabo. 
 Prova tipus test (Ptest3): prevenció de riscos laborals, seguretat i higiene aplicada a les 

instal·lacions de fontaneria. 

El següent quadre mostra com s’obté la qualificació de cada RA, en funció dels instruments 
d’avaluació: 

Qualificació 
dels Resultats 
d’Aprenentatge 

Instruments d’avaluació (%) 

E
xe

rc
ic

is
 

p
rà

ct
ic

s 

E
xe

rc
ic

i 
es

c
ri

t 

Proves tipus test Pràctiques 

De 
Exp1 

a 
Exp3 

Ex1 Ptest1 Ptest2 Ptest3 Pr1 Pr2 Pr3 Pr4 Pr5 Pr6 Pr7 

RA1 80%  20%          

RA2  15%  15%  10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

RA3  10%  10%        80% 

RA4     100%        

RA5     100%        
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La qualificació de la UF1 (QUF1) s’obté segons la següent ponderació: 

QUF1=0,3·RA1+0,48·RA2+0,12·RA3+0,05·RA4+0,05·RA5 

S’hauran de superar per separat tots els RA per poder fer la ponderació. 

En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el període de 
recuperació establert pel centre. Aquesta prova constarà d’una part escrita i d’una part pràctica. 

 
e) Espais, equipaments i recursos de la unitat formativa: 

Els alumnes disposaran d’una aula virtual al moodle on trobaran tot el material didàctic que fa 
referència a aquesta UF i a la resta. 

Dins l’aula virtual del moodle, els alumnes poden realitzar les activitats següents: 

 Consultes al professor de forma telemàtica. 
 Qüestionaris i tasques. 
 Presentació de treballs. 
 Descàrrega de material didàctics en pdf. Quaderns de teoria i Quaderns d’activitats. 

Els equipaments i instruments requerits en les sessions pràctiques seran els que formen el 
taller elèctric A5.2. 

 

Bibliografia 

1. Banegas, Pascual Pay. Instalación de tuberías (MF1154 ) 2ª edición. s.l. : Cano Pina, 2019. 
978-84-17119-66-9. 

2. Cano García, Laura. UF0410 Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en 
la instalación de tuberías y aparatos. s.l. : Cano Pina, 2016. 978-84-16338-44-3. 
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AUXILIAR DE LAMPISTERIA I CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA 
 
I. Dades identificatives del programa professional 
 
1.1. Denominació i codi del programa: AUXILIAR DE LAMPISTERIA I 
CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA IMA11 
 
1.2. Família professional a què pertany: INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT  

 

II. Qualificacions professionals i unitats de competència del Catàleg nacional de 
qualificacions professionals relacionades amb el programa 

 

Aquest programa inclou la qualificació professional completa del Catàleg nacional 
de qualificacions professionals que figura a continuació.  

 

Qualificació professional de nivell 1 completa que s’obté en cursar el programa i 
unitats de competència que comprèn:  

 

IMA367_1: Operacions de lampisteria i calefacció-climatització domèstica 

 
- UC1154_1: Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, 

tallant i unint tubs per a la conducció d’aigua i desguassos. 
- UC1155_1: Realitzar operacions bàsiques d'instal·lació i 

manteniment d'aparells sanitaris, radiadors i aparells de 
climatització d'ús domèstic. 

 

III. Competència general del programa  
 
Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents 
tipus de materials segons el tipus d'instal·lació, i muntar i/o desmuntar aparells 
sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic, amb les condicions 
adequades de qualitat i seguretat, d'acord a les normes establertes. 
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IV. Entorn professional 
 
4.1. Àmbit professional 
 
Aquest professional s'integra en empreses dels sectors públics i/o privats 
dedicades al muntatge i al manteniment d'instal·lacions i manteniment de 
canonades i aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic. 
 
4.2. Sectors productius:  
 

Desenvolupa el seu treball en empreses de lampisteria, per al muntatge i/o el 
manteniment i reparació d'instal·lacions de canonades, radiadors i aparells 
sanitaris i de climatització d'ús domèstic. 
 

4.3. Ocupacions o llocs de feina més rellevants relacionats amb el programa: 
 
Lampista instal·lador mantenidor. 
Instal·lador de canonades en general 
Mantenidor de calefacció. 
Mantenidor de climatització. 
Instal·lador mantenidor de xarxes de reg i fonts decoratives. 
Instal·lador mantenidor de xarxes contra incendis. 
 
V. Mòduls professionals específics del programa associats a unitats de 
competència 
 
El programa conté els mòduls professionals específics associats a unitats de 
competència que figuren a continuació. S’indica el codi i la denominació de 
cadascun dels mòduls i la unitat de competència que s’acredita en superar cada 
mòdul: 
 
MP1154_1 Instal·lació de canonades. 
UC1154_1: Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs 
per a la conducció d’aigua i desguassos. 
 
MP1155_1: Instal·lació i manteniment de sanitaris i elements de climatització. 
UC1155_1: Realitzar operacions bàsiques d'instal·lació i manteniment d'aparells 
sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic. 
 
VI. Desenvolupament curricular de cada mòdul professional específic 
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6.1. MP1154_1 Instal·lació de canonades  
  
Se subdivideix en les unitats formatives següents: 
 
UF0408: Replanteig i preparació de canonades  
UF0409: Manipulació i acoblament de canonades 
UF0410: Prevenció de riscos, seguretat laboral i mediambiental en la instal·lació 
d'aparells i canonades  
 
6.1.1 UF0408: Replanteig i preparació de canonades  
 
6.1.1.1. Durada: 64 hores 
 
6.1.1.2. Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: Interpretar informacions, instruccions i documentació tècnica relacionada 
amb instal·lacions de canonades, preparant materials, equips i elements 
necessaris. 

- CA1.1 Buscar i interpretar informació sobre materials, equips i elements 
necessaris per a la instal·lació de canonades. 

- CA1.2 Interpretar informació gràfica: dibuixos i croquis, identificant els 
elements implicats en les instal·lacions de canonades. 

- CA1.3 Identificar necessitats de materials, recanvis i equips en funció de 
les operacions a realitzar. 

- CA1.4 Preparar les eines i equips propis de les operacions a realitzar. 
- CA1.5 Organitzar el lloc de treball, realitzant les tasques de neteja i de 

manteniment necessàries.  
 
C2: Executar operacions de preparació per a la conducció de canonades d'aigua 
seguint les instruccions d'instal·lació. 

- CA2.1 Identificar els equips i les eines utilitzades per realitzar les obertures 
de regates. 

- CA2.2 Descriure les característiques i manera de funcionament d'aquests 
equips. 

- CA2.3 En la realització d'operacions de preparació de regates per a una 
instal·lació de conducció: 

o Realitzar l'apilament de materials i equips necessaris per a les 
intervencions a realitzar. 

o Efectuar la plomada, l’anivellament i el traçat del recorregut de les 
conduccions. 

o Efectuar l'obertura de regates amb els equips adequats. 
o Tallar les canonades d'acord amb les mesures proporcionades. 
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o Preparar i condicionar el punt o les superfícies d'intervenció. 
o Eliminar els materials sobrants d'acord amb la normativa. 

 
6.1.1.3 Continguts 
 

a) Operacions bàsiques i sistemes d'unitats 
- Operacions amb nombres enters i decimals: 

 Regla de tres 
- Sistema mètric decimal: 

 Longitud, superfície, volum. 
- Geometria: 

 Càlcul de perímetres, superfícies i volums. 
 Teorema de Pitàgores. 

- Altres unitats de mesura: 
 Polzades. 
 Equivalències. 

 
b) Nocions elementals de dibuix tècnic 

- Interpretació de plànols i croquis: 
 Escales gràfiques i numèriques 
 Acotació 

- Esquemes. 
 Simbologia 

- Elaboració de croquis a mà alçada 
- Perspectives: 

 Cònica, isomètrica, cavallera 
 Vistes. 

 
c) Apilament de materials i eines. 

- Preparació d'eines i manuals d'utilització. 
- Maneig d'eines específiques i tècniques operatives. 
- Recepció de canonades i accessoris. 
- Magatzematge i manteniment. 

 
d) Metrologia, traçat i anivellació 

- Eines de mesurament directe: 
 Estimació d'errors 

- Flexòmetre, calibre, mesuradors per làser 
- Normes de traçat 
- Tècniques operatives 
- Construcció de plantilles 
- Elements de traçat 
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- Bota de traçar 
- Anivellació 
- Nivells de bombolla: 

 Tipus 
 Tècniques d'anivellament. 
 

e) Suport i fixació de canonades. 
- Col·locació de bastimentades i escales. 
- Criteris tècnics. 
- Selecció, tipus, propietats, muntatge. 
- Obertura de regates: 

 Maquinària, tancament base 
 Criteris tècnics 

- Elecció de fixacions i suports. 
- Elements de fixació i ancoratge: fixació química, tacs, permòdols. 

 
6.1.2. UF0409: Manipulació i acoblament de canonades  
 
6.1.2.1. Durada: 115 hores 
 
6.1.2.2. Capacitats i criteris d’avaluació 
 

C1: Executar les operacions d’acoblament i unió de canonades seguint les 
instruccions d'instal·lació. 
 

- CA1.1 Descriure les tècniques de tall i acoblament de canonades en funció 
dels materials. 

- CA1.2 Identificar els equips i les eines utilitzades per realitzar les diferents 
operacions que s’han de realitzar (calibrar, corbar, unir, soldar, tallar, 
entre altres). 

- CA1.3 Descriure les característiques i maneres de funcionament d'aquests 
equips. 

- CA1.4 Efectuar les operacions de tallar, calibrar, corbar i unir les 
canonades. 

- CA1.5 Relacionar operacions d’acoblament i unió de canonades amb les 
característiques dels sistemes domèstic, de xarxes de reg i fonts 
decoratives, i de xarxes contra incendis. 

- CA1.6 En una instal·lació de canonades, on intervinguin operacions de 
marcar, tallar, conformar, acoblar i unir canonades per a una instal·lació 
domèstica de subministrament d'aigua potable: 

o Realitzar l'apilament de materials i equips necessaris per a les 
intervencions a realitzar.  
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o Col·locar els suports, punts d'ancoratge i formes de canonada 
segons instruccions. 

o Efectuar el tall i el doblegat de les canonades segons el procediment 
adequat. 

o Realitzar les operacions d’acoblament i de connexió en funció del 
material de la conducció. 

o Alinear i anivellar les canonades de la conducció. 
o Verificar l’estanquitat, absència de vibracions i aïllament de la 

conducció. 
o Realitzar operacions de neteja i pintat de les canalitzacions. 

 
C2: Efectuar operacions de preparació, posada a punt i manteniment de 
canalitzacions de conducció d'aigües pluvials seguint les instruccions 
d'instal·lació. 

- CA2.1 Caracteritzar les operacions bàsiques de posada a punt i 
manteniment de canalitzacions de conducció d'aigües pluvials. 

- CA2.2 En les operacions de col·locació i manteniment de canalitzacions per 
a la conducció d'aigües pluvials: 

o Muntar l'estructura necessària per al muntatge de la instal·lació 
(bastides, subjeccions, entre altres). 

o Realitzar l'apilament de materials i equips necessaris per a les 
intervencions a realitzar. 

o Realitzar el traçat previ i la presentació provisional de la 
canalització. 

o Realitzar operacions d'empalmada i col·locació de canalons. 
o Realitzar operacions de reparació d'avaries típiques d'aquestes 

instal·lacions. 
o Aplicar les mesures de seguretat relatives al muntatge d'aquestes 

instal·lacions. 
 
C3: Efectuar operacions de fixació i comprovació de les preses i canalitzacions 
d'aigua i desguassos seguint les instruccions d'instal·lació. 

- CA3.1 Identificar les principals operacions de fixació de les preses, 
canalitzacions d'aigua i desguassos que habitualment es realitzen en 
instal·lacions domèstiques. 

- CA3.2 En les operacions de fixació, muntatge i comprovació de preses i 
canalitzacions: 

o Realitzar l'apilament de materials i equips necessaris per a les 
intervencions a realitzar. 

o Preparar les masses per a la fixació de les preses d'aigua. 
o Verificar l'anivellació de les canonades instal·lades. 
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o Muntar les canonades de la instal·lació de presa d'aigua sanitària de 
la xarxa. 

o Instal·lar el sistema de desguàs sota supervisió. 
o Verificar l'estanquitat, l’absència de vibracions i l’aïllament de la 

conducció. 
o Protegir les instal·lacions mitjançant aïllants adequats (pintura, 

folres, entre altres). 
 
6.1.2.3 Continguts 
 

a) Instal·lacions tipus. 
- Instal·lacions d'aigua calenta i freda a pressió: 

 Tipus 
 Característiques 

- Instal·lacions de desguàs en habitatges: 
 Tipus 
 Característiques 

- Instal·lacions de recollida d'aigües pluvials 
- Parts de les instal·lacions: 

 Classificació, missió i característiques 
- Canonades de pressió i desguàs: 

 Ascendents, baixades, canalons 
- Components i accessoris de les instal·lacions: característiques i 

funcionament. 
 

b) Dimensionament d'instal·lacions 
- Conceptes elementals: 

 Pressió, cabal, velocitat, densitat, temperatura. 
 Pressió estàtica i dinàmica. 
 Pressió relativa i absoluta. 
 Efecte Venturi. 

- Cabals mínims de dimensionament 
- Coeficients de simultaneïtat 
- Classificació de subministraments, càlcul de diàmetres de canonades 
- Normativa aplicable al dimensionament i disseny de les instal·lacions: 

 CTE i normatives comunitàries. 
 

c) Materials de les instal·lacions. 
- Materials metàl·lics, plàstics i aïllants: 

 Característiques i propietats. 
- Elements i materials de segellat i estanquitat. 
- Comercialització dels materials. 
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- Reacció de les aigües sobre els diferents materials. 
 

d) Tècniques de mecanització de canonades. 
- Tècniques i eines de tall i mandrinatge: 

 Tallatubs, serres, radials 
- Tècniques de lubricació: 

 Greixos, olis, vaselines 
- Tècniques per a la recuita de canonada de coure 
- Tècniques i eines de corbar: 

 Corbadores, manuals, de ballesta, hidràuliques i elèctriques. 
- Tècniques i eines de calibratge. 
- Elaboració de rosques a esquerra i dreta. 
- Fileres manuals i elèctriques. 
- Mascles de roscar. 
- Tècniques per a segellat d'unions. 

 
e) Tècniques d'unió de canonades. 

- Soldadura capil·lar tova i forta. 
- Tècniques, característiques i propietats. 
- Material d'aportació i desoxidants. 
- Bufadors convencionals i per oxi-gas. 
- Soldadura de la canonada d'acer. 
- Soldadura oxiacetilènica i elèctrica per arc. 
- Soldadura química: 

 Tècniques, característiques i propietats. 
- Coles i dissolvents. 
- Unió de canonades per rosca, termofusió, mitjançant accessoris i 

sistema press-fitting. 
 

f) Operacions finals en la instal·lació de canonades 
- Comprovació de l'alineament i l'estètica de la instal·lació 
- Neteja de la xarxa de canonades 
- Proves d'estanquitat i transmissió de vibracions 
- Aïllament, encoquillat i calorifugat de la xarxa de canonades 
- Tècniques i sistemes 
- Acabat final: pintat i envernissat. 

6.1.3 UF0410: Prevenció de riscos, seguretat laboral i mediambiental en la 
instal·lació d'aparells i canonades  
 
6.1.3.1. Durada: 38 hores 
 
6.1.3.2. Capacitats i criteris d'avaluació 
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C1: Aplicar normes de seguretat i higiene en operacions de manteniment bàsic 
d'instal·lacions de conducció d'aigua. 

- CA1.1 Identificar els riscos i el nivell de perillositat que suposa la 
manipulació dels diferents materials, eines, útils, equips emprats en 
operacions de manteniment bàsic d'edificis. 

- CA1.2 Descriure els elements bàsics de seguretat dels equips i estris, així 
com de la indumentària (calçat, guants, roba, protecció ocular o acústica, 
entre uns altres) que s'ha d'emprar. 

- CA1.3 En les operacions de manteniment bàsic d'un edifici, determinar les 
condicions de seguretat requerides en l'operació. 

- CA1.4 Identificar situacions de risc, adoptant les correccions necessàries i 
mesures adequades per a la prevenció d'accidents. 

 
C2: Aplicar normes d'instal·lació interiors d'aigua i de seguretat i higiene en les 
operacions d'instal·lació de sanitaris i elements de climatització d'ús domèstic. 

- CA2.1 Relacionar les normes bàsiques per a les instal·lacions interiors 
d'aigua. 

- CA2.2 Aplicar normes sobre documentació, tramitació i prescripcions 
tècniques de les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua en 
supòsits pràctics. 

- CA2.3 Identificar els riscos i el nivell de perillositat que suposa la 
manipulació dels diferents materials, eines, estris, i dels equips emprats en 
operacions. 

- CA2.4 Tenint en compte les diferents operacions d'una instal·lació d'aigua, 
determinar les condicions de seguretat requerides en cada operació. 

 
6.1.3.3. Continguts 
 

a) Normativa específica d'aplicació en les instal·lacions i de prevenció de riscos 
laborals 

- Llei de prevenció de riscos laborals 
- Drets i obligacions del treballador 
- Entitats de prevenció de riscos 
- Documentació de prevenció de riscos: NTP 
- Codi Tècnic de l'Edificació com a normativa de seguretat 
- Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) com a normativa de 

seguretat 
- Normatives de seguretat, europees, nacionals i de les comunitats 

autònomes. 
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b) Maneig d'equips de protecció individual, precaucions en el maneig de 
màquina i eina i Riscos específics en la instal·lació de canonades i aparells. 
- Manuals de prevenció en el maneig d'eina específica 
- Protocols de seguretat en el maneig d'eina 

- Riscos en la manipulació de càrregues, en operacions de tall i mandrinatge, 
recuita, corbat, calibratge, trepat, ancoratge i connexió d'aparells 

- Riscos en la connexió a la instal·lació de gasos combustibles 
- Riscos en el maneig i tràfec de gasos combustibles 
- Riscos en operacions de soldadura 
- Riscos en la fixació, connexió i acoblament de canonades: 

 Treballs en altura. Caigudes 
- Avaluació en cas de risc d'accident 
- Primers auxilis 
- Equips de protecció individuals, adequats a cada treball 

 Tipus. Característiques. 
 

c) Sensibilització mediambiental. 
- Definició de medi ambient, entorn, ecologia, desenvolupament 

sostenible, educació ambiental 
- Bones pràctiques mediambientals 
- Informació de suport per a l'actuació d'emergències. 

 
d) Prevenció i seguretat en el muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de 

telecomunicació 
- Elements de protecció de les instal·lacions 
- Identificació de riscos i mesures de seguretat: 

 Treballs sense tensió. Cinc regles d'or 
 Treball en altura 
 Treballs en zones humides 
 Treballs en tensió 
 Treballs en llocs amb riscos d'explosió 
 Electricitat estàtica 
 Descàrregues elèctriques 
 Freqüències elèctriques 
 Contactes elèctrics directes 
 Contactes elèctrics indirectes. 
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6.2. MP1155_1: Instal·lació i manteniment de sanitaris i elements de 
climatització 
 
Se subdivideix en les unitats formatives següents: 
 
UF0411: Instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris d'ús domèstic  
UF0412: Instal·lació i engegada d'aparells de calefacció i climatització d'ús 
domèstic  
UF0410: Prevenció de riscos, seguretat laboral i mediambiental en la instal·lació 
d'aparells i canonades  
 
6.2.1 UF0411: Instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris d'ús domèstic  
 
Durada: 86 hores 
 
6. 2.1.1.Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: Interpretar informacions, instruccions i documentació tècnica relacionada 
amb les operacions bàsiques de les instal·lacions d'aigua, preparant materials, 
equips i elements necessaris. 

- CA1.1 Buscar i interpretar informació sobre materials, equips i elements 
necessaris per a les instal·lacions d'aigua. 

- CA1.2 Interpretar informació gràfica: dibuixos i croquis, identificant els 
elements implicats en les instal·lacions de lampisteria. 

- CA1.3 Identificar necessitats de materials, recanvis i equips en funció de 
les operacions a realitzar. 

- CA1.4 Preparar les eines i equips propis de les operacions a realitzar. 
- CA1.5 Organitzar el lloc de treball, realitzant les tasques de neteja i 

manteniment necessàries. 
 
C2: Instal·lar aparells sanitaris efectuant les comprovacions per al seu correcte  
funcionament seguint les instruccions d'instal·lació. 

- CA2.1 Descriure les principals característiques dels aparells sanitaris i la 
seva vinculació amb les operacions d'instal·lació dels mateixos. 

- CA2.2 En la instal·lació d'aparells sanitaris: 
o Realitzar l'aplec de materials i equips necessaris per a les 

intervencions a realitzar. 
o Efectuar la presentació provisional dels aparells, aixetes i sifons, 

entre uns altres. 
o Col·locar els suports i fixacions definitives dels aparells. 
o Col·locar les aixetes i complements. 
o Realitzar la connexió d'aigua sanitària i desguàs. 
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o Verificar el correcte funcionament dels aparells comprovant 
l'estanquitat, seguretats i prestacions. 

o Realitzar la regulació de l'aparell sanitari i de les aixetes. 
o Identificar les operacions de manteniment bàsic de la instal·lació 

 
6.2.1.2. Continguts 
 

a) Fonaments per a la instal·lació d'aparells sanitaris. 
- - Operacions matemàtiques bàsiques. 
- - Sistemes d'unitats i magnituds: 
- - Equivalències. 
- - Càlcul de variables geomètriques 
- - Cabal de disseny i pressió residual necessaris en aparells sanitaris. 
- - Maneig i realització de plànols, croquis i escales: 
- - Simbologia. 
- - Sistema dièdric: 
- - Projeccions 
- - Metrologia: 
- - Eines de mesura. 

 
b) Tipus d'aparells sanitaris i aixeteries. 

- - Aparells sanitaris: 
- - Models, funcions i característiques. 
- - Banyeres, dutxes, lavabos, bidés, cisternes, vàters, rentamans, 

aigüeres. 
- - Aixeteries: 
- - Models, funcions i característiques: 
- - Termostàtiques, de cambra de tornada, mescladores, monoblocs, 

monocomandaments. 
- Elements de regulació i control en els aparells sanitaris: característiques 

i propietats. 
 

c) Apilament i preparació d'aparells sanitaris. 
- - Preparació d'eines i manuals d'utilització. 
- - Maneig d'eines específiques i tècniques operatives. 
- - Recepció i inventariat d'aparells sanitaris. 
- - Magatzematge i manteniment d'aparells sanitaris. 

 
d) Muntatge d'aparells sanitaris i aixeteries. 

- - Suport i fixació d'aparells sanitaris: 
- - Mural i dempeus. 
- - Aparells suspesos. 
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- - Col·locació de suports. 
- - Muntatge d'aparells sanitaris en cuines i cambres de bany: vàters, 

aigüeres, lavabos, bidés, cisternes, banyeres, plats de dutxa, urinaris. 
- - Muntatge de les aixetes i flotadors. 
- - Connexió a la instal·lació d'aigua freda i calenta sanitària. 
- - Muntatge de vàlvules, sifons i descarregadors en aparells sanitaris. 
- - Connexió desguàs. 

 
e) Operacions finals d'instal·lació d'aparells sanitaris. 

- - Comprovació de recepció d'aigua en els aparells i aixeteries. 
- - Comprovació d'estanqueïtat i desguassat en els aparells i aixeteries. 
- - Comprovació de la qualitat de la fixació i el muntatge d'aparells i 

aixeteries. 
 

f) Manteniment d'aparells sanitaris. 
- - Reparació de les aixetes i cisternes. 
- - Neteja de filtres. 
- - Desembós d'aparells sanitaris i desguassos. 
- - Substitució de juntes i elements d'estanqueïtat. 

 
6.2.2. UF0412: Instal·lació i engegada d'aparells de calefacció i climatització d'ús 
 domèstic  
 
Durada: 124 hores 
 
6.2.2.1.Capacitats i criteris d’avaluació. 
 

C1: Interpretar informacions, instruccions i documentació tècnica relacionada 
ambles operacions bàsiques de les instal·lacions d'aigua, preparant materials, 
equips i elements necessaris. 

- CA1.1 Buscar i interpretar informació sobre materials, equips i elements 
necessaris per a les instal·lacions d'aigua. 

- CA1.2 Interpretar informació gràfica: dibuixos i croquis, identificant els 
elements implicats en les instal·lacions de lampisteria. 

- CA1.3 Identificar necessitats de materials, recanvis i equips en funció de 
les operacions a realitzar. 

- CA1.4 Preparar les eines i equips propis de les operacions a realitzar. 
CA1.5 Organitzar el lloc de treball, realitzant les tasques de neteja i 
manteniment necessàries. 

 
C2: Instal·lar els aparells de producció d'aigua calenta sanitària i/o calefacció 
seguint les instruccions i normes d'instal·lació. 
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- CA2.1 Descriure les principals característiques dels aparells de producció 
d'aigua calenta destinats a calefacció o consum domèstic i la seva 
vinculació amb les operacions d'instal·lació dels mateixos. 

- CA2.2 En la instal·lació d'aparells d'aigua calenta sanitària: 
o Realitzar l'apilament de materials i equips necessaris per a les 

intervencions a realitzar. 
o Efectuar la presentació dels aparells a instal·lar. 
o Efectuar la connexió d'aigua. 
o Efectuar la connexió elèctrica de l'equip de producció de calor. 
o Efectuar la connexió de subministrament de combustible. 
o Verificar el correcte funcionament de l'equip de producció de calor 

(estanquitat, encès, regulació de la flama, regulació de cabal, 
seguretat, entre uns altres). 

o Col·locar les reixetes de ventilació seguint la normativa de 
combustibles. 

o Connectar els sistemes d'evacuació de productes de combustió 
d'acord a les normes. 

o Identificar les operacions de manteniment bàsic de la instal·lació 
 
C3: Col·locar radiadors, ventiladors i altres elements de climatització d'ús 
domèstic seguint les instruccions d'instal·lació. 

- CA3.1 Descriure els elements utilitzats en les instal·lacions de climatització 
i ventilació-extracció i les característiques de la seva col·locació 

- CA3.2 En la instal·lació d'elements de climatització: 
o Realitzar l'apilament de materials i equips necessaris per a les 

intervencions a  
o realitzar. 

Efectuar la presentació provisional dels elements a instal·lar. 
o Col·locar els suports i fixacions definitives dels elements 

degudament anivellats. 
o Realitzar la connexió de l'element al circuit de canonada d'aigua, 

conductes d'aire o canonada de refrigerant. 
o Realitzar l'engegada i regulació bàsica dels equips: connexió 

elèctrica, ompliment d'aigua, purgada d'aire i aigua, proves 
d'estanqueïtat, entre d’altres. 

o Identificar les principals avaries d'aquest tipus d'instal·lacions 
domèstiques de climatització i les seves operacions de 
manteniment bàsic. 

 
6.2.2.2.Continguts 
 

a) Fonaments per a la instal·lació d'aparells de calefacció i climatització. 
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- Energia, potència, calor, temperatura. 
- Escales de temperatura. 
- Equivalències. 
- Producció, transport, emissió. 
- Absorció calorífica. 
- Elements productors i emissors. 
- Elements climatitzadors 

 
Reaccions de combustió: 

- Combustibles. 
- Producció d'aigua calenta sanitària: 
- Instantània i per acumulació. 
- Dipòsits d'aigua calenta sanitària. 
- Sistemes de recirculació d'ACS. 
- Fonaments d'electrotècnia: 
- Conceptes bàsics, esquemes, simbologia. 
- Circuits de comandament i protecció. 
- Interpretació d'esquemes elèctrics i hidràulics. 
- Circuits i elements dels aparells de producció de calor. 
- Aprofitament energètic. 
- Rendiments. 
- Eficiència energètica 
- Normativa aplicable a la instal·lació d'aparells de calefacció i climatització. 
- Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (*RITE). 

 
b) Tipus d'aparells de calefacció i climatització. 

- Aparells productors de calor: 
- Calderes, escalfadors i cremadors. 
- Tipus, característiques i propietats. 
- Aparells emissors i absorbidors de calor: 
- Convectors, fancoils, aerotermos, radiadors. 
- Tipus, característiques i propietats. 
- Elements de regulació i control en els aparells de calefacció i climatització. 

 
c) Apilament i preparació d'aparells de calefacció i climatització. 

- Preparació d'eines i manuals d'utilització. 
- Maneig d'eines específiques i tècniques operatives. 
- Recepció i inventariat d'aparells de calefacció i climatització. 
- Magatzematge i manteniment en magatzem d'aparells de calefacció i 

climatització. 
 

d) Muntatge d'aparells de calefacció i climatització. 
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- Suport i fixació d'aparells de calefacció i climatització. 
- Plantilles i ancoratges. 
- Col·locació de suports. 
- Muntatge de calderes, escalfadors i *termos elèctrics. 
- Connexió a la instal·lació d'aigua freda i calenta, i a la instal·lació de 

calefacció i de combustible. 
- Muntatge de radiadors, convectors, aerotermos i fancoils. 
- Connexió a la instal·lació de calefacció i climatització. 
- Muntatge de xemeneies i sortides de gasos per a calderes i escalfadors. 

 
e) Operacions finals d'instal·lació d'aparells de calefacció i climatització. 

- Comprovació d'estanqueïtat i recepció de fluids en els aparells de 
calefacció i climatització. 

- Ompliment i purgat. 
- Engegada i comprovació del bon funcionament dels aparells de calefacció 

i climatització. 
- Comprovació de la ventilació en els locals amb calderes i escalfadors. 
- Comprovació de la qualitat de la fixació i el muntatge. 

 
f) Manteniment d'aparells de calefacció i climatització. Conceptes bàsics: 

- Manteniment preventiu i correctiu. 
- Manteniment bàsic de calderes, escalfadors, i *termos. 
- Manteniment bàsic d'aparells de radiadors i *climatizadores. 
- Identificació dels materials i accessoris necessaris per al muntatge d'una 

antena. 
- Assemblat dels elements que constitueixen l'antena. 
- Establiment de l'emplaçament de l'antena. 
- Muntat de l'antena: ràdio, televisió terrestre, parabòliques: 

o Fixació i instal·lació provisional. 
o Orientació. 

- Utilització dels mitjans i equips de seguretat per a treballs en altura. 
 
6.1.3 UF0410: Prevenció de riscos, seguretat laboral i mediambiental en la 
instal·lació d'aparells i canonades  
 
6.1.3.1. Durada: 38 hores 
 
6.1.3.2. Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Analitzar les mesures de prevenció i de seguretat respecte a les actuacions de 
la manipulació de les instal·lacions i equips, contingudes en els plans de seguretat 
de les empreses del sector. 
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- CA 1.1 Especificar els aspectes de la normativa de prevenció i seguretat 
relacionats amb els riscos derivats de la manipulació d'instal·lacions i 
equips. 

- CA 1.2 Identificar i avaluar els factors de risc i riscos associats. 
- CA1.3 Identificar els requeriments de protecció mediambiental derivats de 

les actuacions amb productes contaminants. 
- CA1.4 Descriure els requeriments de les àrees de treball i els procediments 

per a la seva preparació, determinant els riscos laborals específics 
corresponents i les seves mesures correctores. 

- CA1.5 Analitzar els requeriments de primers auxilis en diferents supòsits 
d'accidents. 

- CA1.6 Definir els drets i deures de l'empleat i de l'empresa en matèria de 
prevenció i seguretat. 

 
C2: Aplicar el pla de seguretat analitzant les mesures de prevenció, seguretat i 
protecció mediambiental de l'empresa. 

- CA2.1 Aplicar mesures preventives i correctores davant els riscos 
detectats, incloent selecció, conservació i correcta utilització dels equips 
de protecció individual i col·lectiva. 

- CA2.2 Aplicar els protocols d'actuació davant possibles emergències, tals 
com: 

o Identificar a les persones encarregades de tasques específiques. 
o Informar de les disfuncions i dels casos perillosos observats. 
o Procedir a l'evacuació dels edificis conformement als procediments 

establerts, en cas d'emergència. 
- CA2.3 Adoptar les mesures sanitàries bàsiques, tècniques de primers 

auxilis i trasllat d'accidentats en diferents suposats d'accidents. 
 
C3: Analitzar les mesures de prevenció i de seguretat respecte al muntatge 
d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions. 

- CA3.1 Identificar i avaluar els riscos professionals presents en el muntatge 
d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions. 

- CA3.2 Identificar i relacionar els riscos professionals presents en el 
muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions 
possibles en funció del tipus d'edifici o zona de treball. 

- CA3.3 Descriure els efectes del corrent elèctric en l'organisme. 
CA3.4 Descriure les normatives legals i prescripcions bàsiques de seguretat 
en els treballs elèctrics. 

- CA3.5 Puntualitzar les mesures preventives i correctores tendents a evitar, 
disminuir o corregir els riscos elèctrics. 

- CA3.6 Descriure les característiques principals que han de tenir els 
materials i equips elèctrics per evitar o disminuir riscos elèctrics. 
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- CA3.7 Descriure els protocols d'actuació davant supòsit pràctic d'accidents 
ocorreguts en el muntatge o reparació d'una instal·lació electrotècnica o 
de telecomunicació en l'aplicació dels primers auxilis i en el trasllat 
d’accidentats. 

 
6.1.3.3. Continguts 
 

a) Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. 
- El treball i la salut. 
- Els riscos professionals. 
- Factors de risc. 
- Conseqüències i danys derivats del treball: 

o Accident de treball. 
o Malaltia professional. 
o Altres patologies derivades del treball. 
o Repercussions econòmiques i de funcionament. 

 
b) Riscos generals i la seva prevenció. 

- Riscos en el maneig d'eines i equips. 
- Riscos en la manipulació de sistemes i instal·lacions. 
- Riscos en l'emmagatzematge i transport de càrregues. 
- Riscos associats al mitjà de treball: 
- Exposició a agents físics, químics o biològics. 
- El foc. 
- Riscos derivats de la càrrega de treball: 

o La fatiga física. 
o La fatiga mental. 
o La insatisfacció laboral. 

- La protecció de la seguretat i salut dels treballadors: 
o La protecció col·lectiva. 
o La protecció individual. 

 
c) Actuació en emergències i evacuació. 

- Tipus d'accidents. 
- Avaluació primària de l'accidentat. 
- Primers auxilis. 
- Socorrisme. 
- Situacions d'emergència. 
- Planes d'emergència i evacuació. 
- Informació de suport per a l'actuació d'emergències. 
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6.3. MP0090 : Mòdul formació pràctiques en empreses  
 
6.3.1. Durada: 160 hores  
 
6.3.2. Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: Preparar regates per a una instal·lació de conduccions d'aigua. 

- CA1.1 Preparar i condicionar el punt o les superfícies d'intervenció. 
- CA1.2 Col·laborar en l'aplomat, anivellat i traçat del recorregut de les 

conduccions. 
- CA1.3 Col·laborar en l'obertura de regates amb els equips adequats. 
- CA1.4 Eliminar els materials sobrants d'acord a la normativa. 
- CA1.5 Aplicar les mesures de seguretat relatives a la preparació de regates 

per a instal·lacions. 
 
C2: Instal·lar canonades, on intervinguin operacions de marcat, cort, conformat, 
assemblat i unió per a una instal·lació domèstica de subministrament d'aigua 
potable. 

- CA2.2 Col·locar, sota supervisió, els suports, ancoratges i trams de 
canonada segons 

- instruccions. 
- CA2.3 Efectuar el tall i el doblegat de les canonades segons el procediment 

adequat. 
- CA2.4 Col·laborar en les operacions d'unió, assemblat i connexió en funció 

del material de la conducció. 
- CA2.5 Alinear i anivellar les canonades de la conducció. 
- CA2.6 Realitzar, sota supervisió, la verificació de l'estanqueïtat, absència 

de vibracions i aïllament de la conducció. 
- CA2.7 Realitzar operacions de neteja i pintat de les canalitzacions. 

 
C3: Muntar i mantenir canalitzacions per a la conducció d'aigües pluvials. 

- CA3.1 Col·laborar en el muntatge de l'estructura necessària per realitzar la 
instal·lació  

- (bastides, subjeccions, entre uns altres). 
- CA3.3 Ajudar en el traçat previ i la presentació provisional de la 

canalització. 
- CA3.4 Col·laborar en operacions d'empalmar i col·locar les canalons. 
- CA3.5 Identificar les operacions de manteniment bàsic d'aquestes 

instal·lacions. 
- CA3.6 Realitzar, sota supervisió, operacions de reparació d'avaries típiques  
- d'aquestes instal·lacions. 
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C4: Participar en la fixació, muntatge i comprovació de preses i canalitzacions. 
- CA4.1 Preparar les masses per a la fixació de les preses d'aigua. 
- CA4.1 Verificar l'anivellació de les canonades instal·lades. 
- CA4.3 Col·laborar en el muntatge de les canonades de la instal·lació de 

presa d'aigua sanitària de la xarxa. 
- CA4.4 Instal·lar el sistema de desguàs sota supervisió. 
- CA4.5 Verificar, sota supervisió, l'estanquitat, absència de vibracions i 

aïllament de la conducció. 
- CA4.6 Participar en la protecció de les instal·lacions, mitjançant aïllants 

adequats (pintura, folros, entre d’altres). 
 
C5: Instal·lar aparells sanitaris. 

- CA5.1 Realitzar l'apilament de materials i equips necessaris per a les 
intervencions a realitzar. 

- CA5.2 Efectuar la presentació provisional dels aparells, eixataria, sifons, 
entre altres. 

- CA5.3 Col·laborar en la col·locació dels suports i fixacions definitives dels 
aparells. 

- CA5.4 Col·locar, sota supervisió, les eixataries i complements. 
- CA5.5 Col·laborar en la connexió d'aigua sanitària i desguàs. 
- CA5.6 Verificar el correcte funcionament dels aparells comprovant 

l'estanquitat, seguretats i prestacions. 
- CA5.7 Realitzar, sota supervisió, la regulació de l'aparell sanitari i de les 

aixetes. 
- CA5.8 Identificar les operacions de manteniment bàsic dels aparells. 

 
C6: Instal·lar, sota supervisió, aparells de producció d'aigua calenta sanitària i 
calefacció. 

- CE6.1 Efectuar la presentació dels aparells a instal·lar. 
- CA6.2 Col·laborar en la connexió als circuits d'aigua i calefacció. 
- CA6.3 Efectuar la connexió elèctrica de l'equip de producció de calor. 
- CA6.4 Col·laborar en la connexió de subministrament de combustible. 
- CA6.5 Col·laborar en la verificació del correcte funcionament de l'equip de 

producció de calor (estanquitat, encès, regulació de la flama, regulació de 
cabal, seguretat, entre uns altres). 

- CA6.6 Col·locar les reixetes de ventilació seguint la normativa de 
combustibles. 

- CA6.7 Connectar-los sistemes d'evacuació de productes de combustió 
d'acord a les normes.  

- CA6.8 Identificar les operacions de manteniment bàsic dels aparells de 
producció de calor per a calefacció i aigua calenta sanitària. 
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C7: Instal·lar elements de climatització. 
- CA7.1 Efectuar la presentació provisional dels elements a instal·lar. 
- CA7.2 Col·locar els suports i fixacions definitives dels elements 

degudament anivellats. 
- CA7.3 Col·laborar en la connexió de l'element al circuit de canonada 

d'aigua, conductes d'aire o canonada de refrigerant. 
- CA7.4 Col·laborar en la realització de l'engegada i la regulació bàsica dels 

equips:  
- connexió elèctrica, ompliment d'aigua, purga d'aire i aigua, proves 

d'estanqueïtat, entre altres. 
- CA7.5 Identificar les principals avaries d'aquest tipus d'instal·lacions 

domèstiques de climatització i les seves operacions de manteniment bàsic. 
 
C8: Participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i 
instruccions establertes en el centre de treball. 

- CA8.1 Comportar-se responsablement tant en les relacions humanes com 
en els treballs a realitzar. 

- CA8.2 Respectar els procediments i normes del centre de treball. 
- CA8.3 Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions 

rebudes, tractant que s’adeqüen al ritme de treball de l'empresa. 
- CA8.4 Integrar-se en els processos de producció del centre de treball. 
- CA8.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts. 
- CA8.6 Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut 

laboral i protecció del medi ambient. 
 
C9.: Aplicar les normes de seguretat, higiene i ambientals d’acord amb el Pla de 
Prevenció de Riscos Laborals del centre de treball.  

- CA9.1. Realitzar les tasques del pla de treball d’acord amb les normes de 
seguretat , higiene i ambiental, amb l’adequació dels equips i mitjans de 
prevenció als riscos associats.  

- CA9.2. Utilitzar amb responsabilitat els equips de protecció individual (EPI) 
per evitar els riscos laborals associats a les tasques del pla de treball.  

 
6.3.3. Continguts 
 

a) Replanteig i preparació de canonades 
- Interpretació de plànols i croquis. 
- Preparació i maneig d'eines i manuals d'utilització. 
- Col·locació de bastim i escales. 
- Traçat d'instal·lacions. 
- Obertura de regates i col·locació de fixacions, ancoratges i suports. 
- Aplicació de la normativa corresponent. 
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b) Manipulació i assemblatge de canonades 

- Instal·lacions d'aigua calenta, freda, desguassos, i aigües pluvials. 
- Canonades de pressió i desguàs. 
- Components i accessoris de les instal·lacions. 
- Materials metàl·lics, plàstics i aïllants. 
- Tall i escariado de canonades. 
- Elaboració de rosques. 
- Lubricació. 
- Segellat d'unions. 
- Recocido i corbat de canonades. 
- Soldadura capil·lar tova i fort de canonada de coure. 
- Soldadura química de la canonada de *PVC. 
- Unió de canonades per roscat, termofusió, amb accessoris i press-fitting. 
- Comprovació de l'alineament i l'estètica de la instal·lació. 
- Neteja de la xarxa de canonades i proves d'estanqueïtat i vibracions. 
- Aïllament, encoquillado i calorifugado de la xarxa de canonades. 
- Pintat i vernissat de canonades. 

 
c) Instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris d'ús domèstic. 

- Aparells sanitaris. 
- Aixetes. 
- Elements de regulació i control en els aparells sanitaris. 
- Preparació i maneig d'eines i manuals d'utilització. 
- Suports per a aparells sanitaris. 
- Muntatge d'aparells sanitaris en cuines i cambres de bany. 
- Muntatge de flotadors, tiradors i descarregadors per a cisternes. 
- Muntatge d'aixetes i flotadors. 
- Connexió a la instal·lació d'aigua. 
- Muntatge de vàlvules i sifons en aparells sanitaris. 
- Connexió a desguassos. 
- Muntatge d'electrodomèstics: comprovació de recepció d'aigua, 

estanqueïtat i desguassat en els aparells i aixetes. 
- Comprovació de la qualitat de la fixació i el muntatge d'aparells i aixeteries. 
- Reparació d'aixetes i cisternes. 
- Desatranco d'aparells sanitaris i desguassos. 
- Substitució de juntes i elements d'estanqueïtat en mal estat 

 
d) Instal·lació i engegada d'aparells de calefacció i climatització d'ús domèstic. 

- Aparells de calefacció i climatització. 
- Elements de regulació i control en els aparells de calefacció i climatització. 
- Preparació i maneig d'eines i manuals d'utilització. 
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- Suport i fixació d'aparells de calefacció i climatització. 
- Col·locació de suports i plantilles 
- Muntatge de calderes, escalfadors, i *termos. 
- Connexió a la instal·lació d'aigua freda i calenta, i a la instal·lació de 

calefacció i de combustible. 
- Muntatge de radiadors, convectors, aerotermos i fancoils. 
- Connexió a la instal·lació de calefacció i climatització. 
- Muntatge de xemeneies i sortides de gasos per a calderes i escalfadors . 
- Comprovació de recepció de fluids i estanqueïtat en els aparells de 

calefacció i  
- climatització: ompliment de fluid calorportador i purga d'aire. 
- Engegada dels aparells de calefacció i climatització. 
- Comprovació de funcionament d'aparells de calefacció i climatització. 
- Comprovació de la ventilació en els locals. 
- Comprovació de la qualitat de la fixació i el muntatge dels aparells de 

calefacció i climatització. 
- Manteniment bàsic de calderes, escalfadors i termos. 
- Manteniment bàsic de radiadors i elements climatitzadors. 

 
e) Integració i comunicació en el centre de treball 

- Comportament responsable en el centre de treball. 
- Respecte als procediments i normes del centre de treball. 

 
VII. Certificat de professionalitat  
 
Certificat de professionalitat que s’obté en acabar el programa: 
Operacions de lampisteria i calefacció-climatització domèstica 
 
VIII. Organització acadèmica i distribució horària  
 

 

Mòduls professionals 

Hores 
setmanals 

Hores 
anuals 

 

MP1154_1 Instal·lació de canonades  

 

 

7 

 

217 

MP1155_1: Instal·lació i manteniment de sanitaris i elements de 
climatització 

 

 

8 

 

248 
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IX. Professorat amb atribució docent en els mòduls professionals específics del 
programa 
 
Especialitats del professorat de centres educatius públics amb atribució docent 
en els mòduls professionals del programa 
 

Mòdul professional Especialitat del professorat Cos 

 MP1154_1 Instal·lació de canonades  
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Requisits pel professorat de centres educatius de titularitat privada i entitats 
 

Mòdul professional Requisits 

 

 

MP1154_1 Instal·lació de canonades  

 

 

 

 

Domini dels coneixements i tècniques relacionades amb el 
programa professional que s’acreditarà mitjançant una de les 
formes següents: 

- Títol de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, 
Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o altres títols 
equivalents o el títol de Grau corresponent, el perfil 
acadèmic del qual es correspongui amb la formació 
associada al camp professional del programa, i  1 any 
d’experiència professional relacionada amb les 
competències professionals per a les que prepara el 
programa. 

- Titulació de Tècnic superior o equivalent el perfil 
acadèmic del qual es correspongui amb la formació 
associada al camp professional del programa, i  1 any 
d’experiència professional relacionada amb les 
competències professionals per a les que prepara el 
programa. 

- Certificat de professionalitat de nivell 3  amb formació 
associada al camp professional del programa , i 3 anys 
d’experiència professional relacionada amb les 
competències professionals per a les que prepara el 
programa. 

Quan no es pugui comptar amb docents que compleixin les 
condicions esmentades, la Direcció General d’Ordenació, 
Innovació i Formació Professional pot autoritzar que s’imparteixi 
el programa amb la titulació de Tècnic o el certificat de 
professionalitat de nivell 2 que acrediti una formació suficient 
per impartir els mòduls i, a més, amb una experiència 
professional mínima de tres anys i 1 any d’experiència docent en 
aquests programes o en els programes de garantia social. 

Excepcionalment, es pot autoritzar la incorporació de 
professionals, no necessàriament titulats, que desenvolupin la 
seva activitat en l'àmbit laboral, en les condicions que determini 
la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació 
Professional. 
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X. Orientacions sobre espais, equipaments i instal·lacions recomanables 
 

Espai formatiu Equipament Superfície m2 per 
20 alumnes 

 

Aula polivalent 

 

- Equips audiovisuals 

- PCs instal·lats en xarxa, canó amb projecció i 
Internet 

- Programari específic de l'especialitat 

- Pissarres per escriure amb retolador 

- Rotafolios 

- Material d'aula 

- Mesa i cadira per a formador 

- Taules i cadires per a alumnes 

 

40 

 

 

Taller per a la instal·lació de canonada 
i per la instal·lació i manteniment 
d'aparells sanitaris i elements de 
climatització. 

- Taules i bancs de treball. 

- Maquinària electroportàtil: amoladoras, 
perforadores. 

- Equips de tall, doblegat i roscat. 

- Equips d'unió i soldadura. 

- Instruments de mesurament i comprovació. 

- Eina manual. 

- Aparells sanitaris i aixetes. 

- Aparells de producció de calor. 

- Aparells d'emissió de calor i de climatització. 

- Canonades i accessoris de diferents tipus i 
materials 

- Material de seguretat i higiene 

 

140 

 

 

 



 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  108 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 7. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 

Operaciones de fontanería y calefacción

climatización doméstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 7 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción‐climatización doméstica 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  109 

 

 

  



ANNEX 7 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción‐climatización doméstica 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  110 

 

  



ANNEX 7 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción‐climatización doméstica 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  111 

 

  



ANNEX 7 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción‐climatización doméstica 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  112 

 

  



ANNEX 7 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción‐climatización doméstica 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  113 

 

  



ANNEX 7 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción‐climatización doméstica 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  114 

 

  



ANNEX 7 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción‐climatización doméstica 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  115 

 

  



ANNEX 7 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción‐climatización doméstica 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  116 

 

  



ANNEX 7 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción‐climatización doméstica 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  117 

 

  



ANNEX 7 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción‐climatización doméstica 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  118 

 

  



ANNEX 7 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción‐climatización doméstica 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  119 

 

  



ANNEX 7 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción‐climatización doméstica 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  120 

 

  



ANNEX 7 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción‐climatización doméstica 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  121 

 

  



ANNEX 7 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción‐climatización doméstica 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  122 

 

 

 

 



 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  123 

 

 

 

 

 

 

Annex 8. Guia d’evidències Unitat de Competència 

UC1154_1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANNEX 8 
Guia d’evidències Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  124 

 

  



ANNEX 8 
Guia d’evidències Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  125 

 

  



ANNEX 8 
Guia d’evidències Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  126 

 

  



ANNEX 8 
Guia d’evidències Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  127 

 

  



ANNEX 8 
Guia d’evidències Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  128 

 

  



ANNEX 8 
Guia d’evidències Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  129 

 

  



ANNEX 8 
Guia d’evidències Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  130 

 

  



ANNEX 8 
Guia d’evidències Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  131 

 

 

 

  



ANNEX 8 
Guia d’evidències Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  132 

 

  



ANNEX 8 
Guia d’evidències Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  133 

 

  



ANNEX 8 
Guia d’evidències Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  134 

 

  



ANNEX 8 
Guia d’evidències Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  135 

 

  



ANNEX 8 
Guia d’evidències Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  136 

 

  



ANNEX 8 
Guia d’evidències Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  137 

 



 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  138 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 9. Qüestionari Unitat de Competència 

UC1154_1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 9 
Qüestionari Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  139 

 

  



ANNEX 9 
Qüestionari Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  140 

 

  



ANNEX 9 
Qüestionari Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  141 

 



ANNEX 9 
Qüestionari Unitat de Competència UC1154_1 

 
 

Crear un mòdul per treballar la hidràulica  142 

 


