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AUTOMOCIÓ  
Grau Superior  (RD 1796/2008) 

   

TITULACIÓ 

Títol de Tècnic Superior en Automoció. 

ACCÉS 

L’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional es pot dur a terme per 
diferents vies: 

● Accés amb títol de batxiller. 
● Accés amb títol de tècnic. 
● Accés mitjançant la superació de 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. 

COMPETÈNCIA GENERAL 

Organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva 
logística en el sector d’automoció: automòbils, vehicles pesats, motocicletes, maquinària 
agrícola i d’obres públiques, diagnosticant avaries en casos complexos, garantint el compliment 
de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle. 

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 

 
● Sistemes elèctrics, de seguretat i de confortabilitat (230 h. + 90 h. Impartides en 

anglès*) 
Muntatge de circuits. 
Sistemes elèctrics i de seguretat i confortabilitat 
Diagnosi d’avaries en els sistemes. 
Procediments de reparació 
Manteniment dels sistemes 
Reformes d’importància en els vehicles. 

● Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars (230 h.) 
Motors tèrmics, funcionament i components. 
Verificació dels elements del motor. 
Sistemes auxiliars del motor, components, característiques i funcionament. 
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Diagnosi d’avaries. 
Procediments i tècniques de reparació. 

● Estructures del vehicle (130 h.) 
Processos de fabricació i construcció de carrosseria, bastidor, cabines i equips. 
Danys en l’estructura de la carrosseria d’un vehicle. 
Diagnosi de danys en la carrosseria en una col·lisió. 
Elaboració de pressuposts de reparació de carrosseria. 
Reparació d’estructures del vehicle en bancades. 
Reformes d’importància 

● Elements amovibles I fixes no estructurals (190 h.) 
Representacions gràfiques. 
Mecanitzat. 
Elements amovibles. 
Elements metàl·lics i sintètics. 
Unió d’elements fixos. 
Transformacions opcionals. 

● 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: 

 
● Tractament i recobriment de superfícies (180 h.) 

Tècniques de preparació, protecció, igualació i embelliment. 
Protecció i igualació de superfícies. 
Preparació de pintura. 
Correcció de defectes. 
Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. 
Pintat de superfícies. 

● Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge (180 h.) 
Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques. 
Sistemes transmissió de força i trens de rodatge 
Diagnosi d’avaries en els sistemes de transmissió de força i trens de rodatge. 
Procediments de manteniment i reparació. 
Prevenció de riscos laborals i ambientals. 

● Gestió i logística del manteniment de vehicles (100 h. + 40 h. Impartides en anglès) 
Processos de manteniment de vehicles. 
Plans de distribució del treball en funció de les càrregues. 
Manteniment de grans flotes. 
Emmagatzemant i control d’existències. 
Normativa legal de la gestió de residus. 
Elaboració de plans de qualitat i gestió ambiental segons normes. 
Gestió de la recepció de vehicles. 

● Tècniques de comunicació i de relacions (40 h. ) 
Tècniques de comunicació 
Atenció al client. 
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Transmissió de la imatge de l’empresa. 
Gestió de queixes, reclamacions i suggeriments. 
Control de qualitat dels serveis. 

● 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 de l’empresa. 
Aplicació d’hàbits ètics i laborals. 
Recepció i lliurament de vehicles a clients. 
Diagnosi d’avaries en el manteniment fe vehicles. 
Planificació o proposta de millora de processos de manteniment. 
Realització de processos de reparació d’estructures. 
Participació en la gestió de l’àrea de recanvis. 
Control del compliment de les mesures de prevenció i de control ambiental. 

● Projecte en automoció (40 h.) 
Identificació de necessitats del sector productiu i de l’organització de l’empresa. 
Disseny de projectes relacionats amb el sector. 
Planificació de l’execució del projecte. 
Definició de procediments de control i avaluació del projecte. 

*Mòduls susceptibles de ser impartits en llengua anglesa 

SORTIDES PROFESSIONALS 

 
● Cap de l’àrea d’electromecànica 
● Recepcionista de vehicles 
● Cap de taller de vehicles de motor 
● Encarregat d’ITV 
● Perit taxador de vehicles 
● Cap de servei 
● Encarregat de l’àrea de recanvi 
● Encarregat de l’àrea comercial d’equips relacionats amb els vehicles 
● Cap de l’àrea de carrosseria i pintura 

 

CONTINUACIÓ ESTUDIS 

● Cicles formatius de grau superior, en les condicions d’admissió establertes. 
● Accés directe als ensenyaments que condueixen a títols universitaris de grau, en les 

condicions d’admissió establertes. 
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