
TÈCNIC EN MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL.LACIONS DE FRED,
CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CALOR (2.000 hores)

PERFIL PROFESSIONAL

Dur a terme les
operacions de
muntatge,
manteniment i
reparació
d’instal·lacions de
fred, climatització,
calefacció, aigua i
gasos, combustibles
en edificis,
instal·lacions de
procés continu i
auxiliars a la
producció, amb la
qualitat requerida,
complint la
reglamentació vigent
i en condicions de
seguretat.

ÀMBIT
PROFESSIONAL I DE
TREBALL:
Instal·lacions esportives.
Edificis d’oficines.
Edificis industrials.
Instal·lacions de museus.
Instal·lacions
hospitalàries. Edificis
d’habitatges.
Hipermercats i grans
magatzems. Terminals i
estacions de ferrocarril i
d’autobusos.
Aparcaments. Aeroports.
Instal·lacions portuàries.
Instal·lacions
d’indústries de química
bàsica. Productes
alimentaris i begudes.
Fabricació de ciment, cal
i  guix. Enginyeria i
serveis de manteniment.

PRINCIPALS
OCUPACIONS I
LLOCS DE TREBALL:
- Instal·lador/
mantenidor
d’instal·lacions de
calefacció i aigua calenta
sanitària.
- Instal·lador/
mantenidor
d’instal·lacions de
calefacció i
climatització.
- Instal·lador/
mantenidor frigorista.
- Instal·lador de gas.
- Mantenidor
d’instal·lacions auxiliars
a la producció.
- Mantenidor
d’instal·lacions de
procés.

COMPETÈNCIA
GENERAL

UNITATS DE
COMPETÈNCIA

Hores a disposició del centre:
190.

MÒDULS
PROFESSIONALS CRÈDITS

CICLE FORMATIU

Muntar i mantenir instal·lacions de
refrigeració comercial i industrial.

MP
Màquines i equips
frigorífics.
PS 513

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

C6 (mínim 60 h).
Administració, gestió i
comercialització en la petita
empresa.
PS 505

C13 (60 h).
Síntesi.

Muntar i mantenir instal·lacions de
climatització i ventilació.

MP
Instal·lacions frigorífíques.
PT 605

MP
Instal·lacions de
climatització i ventilació.
PT 605

C2* (mínim 170 h).
Instal·lacions frigorífiques.
PT 605

C3* (mínim 130 h).
Instal·lacions de climatització i
ventilació.
PT 605

Muntar i mantenir instal·lacions de
producció de calor.

Muntar i mantenir xarxes d’aigua i
de gasos combustibles.

C5* (mínim 100 h).
Instal·lacions d’aigua i gas.
PT 605

C1 (mínim 200 h).
Màquines i equips frigorífics.
PS 513

MP
Instal·lacions d’aigua i gas.
PT 605

MP
Formació en centres de treball.

C12 (350 h).
Formació en centres de treball.

C11 (mínim 60 h).
Formació i orientació laboral.  PS
505

MP
Formació i orientació laboral.
PS 505

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

C4* (mínim 110 h).
Instal·lacions de producció de
calor.
PT 605

MP
Instal·lacions de producció
de calor.
PT 605

MP
Electrotècnia.  PS 525

C7 (mínim 180 h).
Electrotècnia.  PS 525

MP
Tècniques de mecanització i
unió per al muntatge i el
manteniment d’instal.lacions.
PT 605

C8* (mínim 220 h).
Tècniques de mecanització i unió
per al muntatge i el manteniment
d’instal.lacions.
PT 605

MP
Instal·lacions elèctriques i
automatismes.  PS 525

C9  (mínim 110 h).
Instal·lacions elèctriques i
automatismes. PS 525

MP
Seguretat en el muntatge i
manteniment d’equips i
instal·lacions.  PS 513

C10 (mínim 60 h).
Seguretat en el muntatge i
manteniment d’equips i
instal·lacions.  PS 513

NOTES:
- Els crèdits marcats amb asterisc (*) estan desdoblats.
- PT 605: instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids.
- PS 525: sistemes electrotècnics i automàtics.
- PS 513: organització i projectes de sistemes energètics.
- PS 505: formació i orientació laboral.


