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ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS  
Grau Mitjà  (RD 453/2010) 

  

ACCÉS 

● Accés amb títol de graduat en educació secundària obligatòria (accés via ESO).  
● Accés amb un títol de formació professional bàsica (accés via FPB).  
● Accés mitjançant la superació dels mòduls obligatoris d’un programa de qualificació 

professional inicial, la superació del curs de formació específic per a l’accés a cicles de 
grau mitjà, la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, la prova 
d’accés a cicles formatius de grau superior, la superació del curs de formació específic 
per a l’accés a cicles formatius de grau superior o la prova d’accés a la universitat per a 
més grans de 25 anys (accés per altres vies). 

COMPETÈNCIA GENERAL 

Realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions en les àrees de 
mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se als 
procediments i temps establerts, i complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i 
protecció ambiental. 

DURADA 

La durada del Cicle és de 2000 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics. Durant el darrer 
trimestre del segon curs es realitza la Formació en Centres de Treball. 

 
CONTINGUTS DELS MÒDULS 

Primer Curs 

 

● Motors (200h.). 

Característiques,tipologia i funcionament dels motors de dos i quatre temps. 

Característiques, tipologia i funcionament dels sistemes de refrigeració i lubricació. 

Localització d'avaries dels motors tèrmics. 

Localització d'avaries dels sistemes de refrigeració i lubricació 
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● Circuits de Fluids, Suspensió i Direcció (245 h.). 

Funcionament i característiques del circuits de fluids. 

Circuits hidràulics i pneumàtics. 

Sistemes de suspensió i direcció. 

Identificació d'avaries. 

Manteniment dels sistemes de suspensió i direcció. 

 

● Sistemes de Càrrega i Arrancada (200 h.) 

Electricitat bàsica. 

Característiques, tipologia i funcionament de components elèctric i electrònics. 

Muntatge de circuits elèctrics i electrònics. 

Característiques, tipologia i funcionament dels sistemes de càrrega i arrancada. 

Localització d'avaries en els sistemes 

Manteniment dels sistemes de càrrega i arrancada. 

 

● Sistemes de Seguretat i Confortabilitat (135 h.) 

Característiques, tipologia i funcionament dels sistemes de seguretat i confortabilitat. 

Localització d'avaries en els sistemes. 

Manteniment dels sistemes de climatització. 

Instal·lació i manteniment de sistemes audiovisuals, de comunicació i confort. 

Manteniment dels sistemes de seguretat personal i del vehicle. 

Substitució d'elements auxiliars de la carrosseria i llunes. 

Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.  

 

● Mecanitzat bàsic (90 h.) 

Elaboració de croquis de peces. 
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Traçat de peces. 

Mecanitzat manual. 

Tècniques de roscat. 

Unions per soldadura blana. 

 

● Formació i Orientació Laboral (90 h.). 

Recerca activa de feina. 

Gestió del conflicte i equips de treball. 

Contracte de treball. 

Seguretat social, feina i atur 

Avaluació de riscos professionals. 

Planificació de la prevenció de riscos en l’empresa. 

Aplicació de mesures de prevenció i protecció de l’empresa. 

 

Segon curs 

 

● Circuits elèctrics auxiliars del vehicle (160 h.).  

Característiques, tipologia i funcionament dels sistemes elèctrics auxiliars. 

Localització d'avaries en els sistemes. 

Manteniment dels sistemes elèctrics auxiliars. 

Muntatge de circuits 

Manteniment de dades de comunicació de dades. 

 

● Sistemes Auxiliars del motor (230 h.) 

Característiques dels sistemes auxiliars dels motors cicle otto 

Característiques dels sistemes auxiliars dels motors dièsel. 
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Localització d'avaries. 

Manteniment dels sistemes auxiliars . 

Manteniment dels sistemes de sobrealimentació i anticontaminació en els motors dièsel i 
benzina. 

 

● Sistemes de Transmissió i Frenat (190 h.) 

Característiques, tipologia i funcionament dels sistemes de transmissió. 

Característiques, tipologia i funcionament dels sistemes de frenat. 

Localització d'avaries en els sistemes de transmissió i frenat. 

Manteniment dels sistemes de transmissió i frenat 

 

● Empresa i iniciativa emprenedora (60 h.). 

Iniciativa emprenedora, 

L’empresa i el seu entorn. 

Creació i posada en funcionament d’una empresa. 

Funció administrativa. 

 

● Formació en Centres de Treball (400 h.) 

Identificació de l'estructura i organització empresarial. 

Aplicació d'hàbits ètics i laborals 

Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars. 

Manteniment i instal·lacions d'equips de seguretat i confortabilitat. 

Manteniment dels sistemes elèctrics dels vehicles. 

Manteniment dels sistemes de transmissió de força i trens de rodatge. 
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SORTIDES PROFESSIONALS 

● Mecànic/a d’automòbils, motocicletes, maquinària agrícola, obres públiques i vehicles 
pesats. 

● Electricista d’automòbils, motocicletes, maquinària agrícola, obres públiques i vehicles 
pesats. 

● Instal·lador/a d’accessoris. 
● Mecànic/a d'equips dièsel. 

 

 

CONTINUACIÓ ESTUDIS 

● Cicles formatius de grau mitjà 
● Cicles formatius de grau superior 
● Batxillerat 
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