
TÈCNIC EN CARROSSERIA  (2.000 hores)

PERFIL PROFESSIONAL

Realitzar les operacions de
reparació, muntatge
d’accessoris i
transformacions del
vehicle en l’àrea de
carrosseria, bastidor,
habitacle i equips o arreus,
ajustant-se a procediments
i temps establerts,
aconseguint la qualitat
requerida i en condicions
de seguretat.

ÀMBIT PROFESSIONAL
I  DE TREBALL
- Construcció de
carrosseries.
- Tallers de reparació
d’automòbils: planxa i
pintura.
- Tallers de reparació de
maquinària agrícola i
obres públiques: planxa i
pintura, equips, arreus i
transformacions opcionals.
- Reparació de ferrocarrils:
planxa i pintura.
- Reparació d’aeronaus:
planxa i pintura (amb
formació complem.)
- En altres sectors
productius que realitzin
treballs de planxa,
construcció, reparació
d’elements de fibra i
compostos i pintura.

PRINCIPALS
OCUPACIONS I LLOCS
DE TREBALL:
- Planxista reparador de
carrosseries d’automòbils,
maquinària d’obres
públiques i agrícola,
vehicles pesants,
motocicletes i material
ferroviari.
- Instal·lador de llunes i
muntador d’accessoris.
- Pintor de carrosseries
d’automòbils, maquinària
agrícola i d’obres
públiques, vehicles
pesants, motocicletes i de
ferrocarrils.

COMPETÈNCIA
GENERAL

UNITATS DE
COMPETÈNCIA

Hores a disposició del
centre: 170.

MP
Formació en centres de treball.

C15 (410 h)
Formació en centres de treball.

MÒDULS
PROFESSIONALS

CRÈDITS

CICLE FORMATIU

Substituir i/o reparar elements
amovibles d’un vehicle

Portar a terme la reparació
d’elements d’acer, fosa,
aliatges lleugers i materials
sintètics.

Substituir elements fixos del
vehicle totalment o parcial,
realitzant modificacions en els
casos demandats.

MP
Elements amovibles.
PT 609

MP
Elements metàl·lics i
sintètics.
PT 609

MP
Elements fixos.
PT 609

MP
Elements estructurals del
vehicle.
PS 511

MP
Embelliment de
superfícies.
PT 609

C1*  (mínim 90 h).
Unions desmuntables en els
vehicles.  PT 609

MP
Formació i orientació laboral.
PS 505

C3  *  (mínim 130 h).
Conformació de plafons metàl·lics
del vehicle.
PT 609

C5*  (mínim 180 h).
Elements fixos.  PT 609

C8*  (mínim 70 h).
Verificació de carrosseries.
PS 511

C9  *  (mínim 160 h).
Reparació de carrosseries
deformades.
PS 511

C10  *  (mínim 80 h).
Colorimetria.  PT 609

C14 (mínim 60 h)
Formació i orientació laboral.
PS  505

C16 (80 h).
Síntesi.

Realitzar la preparació i
igualació de superfícies.

Reparar la carrosseria,
bastidor, cabina i equips o
arreus del vehicle.

Realitzar l’embelliment de
superfícies.

Dur a terme l’administració,
gestió i comercialització a una
petita empresa o taller.

C2*  (mínim 70 h).
Sistemes electromecànics dels
vehicles.  PT 609

C4 (mínim 30 h).
Reparació de components
plàstics i compostos del
vehicle.  PT 609

C6 (mínim 70 h).
Protecció de superfícies
metàl·liques.  PT 609MP

Preparació de
superfícies.  PT 609 C7*  (mínim 120 h).

Preparació de superfícies.
PT 609

C11 *  (mínim 160 h)
Pintura de carrosseries
PT 609

MP
Administració, gestió i
comercialització a la
petita empresa.  PS 505

MP
Seguretat en
manteniment de vehicles.
PS 511

C12 (mínim 60 h)
Administració, gestió i
comercialització a la petita
empresa.  PS 505

C13 (mínim 60 h)
Seguretat en el
manteniment de vehicles.
PS 511

NOTES:

- Els crèdits marcats amb
asterisc  (*) estan
desdoblats.
- PT 609: manteniment
de vehicles.
- PS 511: organització i
manteniment de vehicles.
- PS 505: formació i
orientació laboral.


