PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
ESPECIALITAT: Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas

1. Destinataris
Els programes de formació i inserció estan adreçats als joves que compleixin com a
mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 i que hagin deixat l'educació secundària
obligatòria sense obtenir-ne el títol.

2. Competència general a assolir per part dels alumnes:

Dur a terme operacions auxiliars, seguintinstruccions del superior, en el muntatge i
manteniment d’instal·lacions electrotècniques en edificis, així com en la instal·lació de
canonades i en el muntatge o desmuntatge d’aparells sanitaris i aixetes, tot aplicant les
tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat,
en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

3. Estructura del programa de formació i inserció




Mòduls de formació professional: 845 hores
o

665 hores formació teòrico-pràctica en les instal•lacions de l’institut.

o

180 hores en pràctiques en empreses.

Mòduls de formació general:295 hores
o

Formació bàsica (càlcul, llengua i coneixement de l’entorn i del sector
professional)



o

Preparació de les proves d’accés a grau mig.

o

Orientació i formació laboral.

Accions de seguiment i orientació de l'alumne.

4. Sortides professionals:



Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.



Ajudant de muntador d’antenes receptores/ televisió satèl·lits.



Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics.



Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació.



Ajudant d’instal·lador reparador d’instal·lacionstelefòniques.



Peó de la indústria de producció i distribució d’energia elèctrica.



Operari auxiliar en la instal·lació i el manteniment d’instal·lacions de
subministrament i evacuació d’aigua.



Operari auxiliar de fontaneria.



Operari auxiliar en la instal·lació i el manteniment d’instal·lacions de calefacció.

5. Calendari

El calendari anual del programa queda emmarcat dins el curs escolar. L’inici de la
formació és durant el mes de setembre i la seva finalització a finals del mes de juny.
L’horari del grup classe és de 30 hores a la setmana. En el període durant el qual es
realitzen les pràctiques en empreses, aquesta dedicació pot variar en funció de
l’organització de les mateixes.

6. Fotografies

