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FORMACIÓ PROFESSIONAL 
BÀSICA 

 

 

Fabricació Mecànica i 
Instal·lació i 
Manteniment 

Nivell: Formació Professional Bàsica 2000 hores. 



QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR ? 
Peons d’indústries manufactureres. Auxiliars de processos 
automatitzats. Llanterner/a. Muntador/a d’equips de calefacció. 
Mantenidor/a d’equips de calefacció. Muntador/a d’equips de 
climatització. Mantenidor/a d’equips de climatització Instal·lador/a 
de xarxes de subministrament i distribució d’aigua. 

 
  MÒDULS PROFESSIONALS: 

Primer curs: 
 Operacions bàsiques de fabricació. 
 Soldadura i tancaments metàl•lics. 
 Fusteria d’alumini i PVC. 
 Ciències aplicades I. 
 Comunicació i societat I. 
 Tutoria. 
 Formació i orientació laboral I. 
 Formació en centres de treball (Unitat 

Formativa I). 

Segon curs: 
 Xarxes d’evacuació. 
 Llanterneria i calefacció bàsica. 
 Muntatge d’equips de climatització. 
 Ciències aplicades II. 
 Comunicació i societat II. 
 Tutoria. 
 Formació i orientació laboral II. 
 Formació en centres de treball (Unitat 

Formativa II). 
 
 

Total d´hores setmanals: 30 hores. 
 



COM S'ACCEDIX ? 
Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes 
que complisquen simultàniament els requisits següents: 
 

• Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i 
no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant 
l’any natural en curs. 

• Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, 
excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària 
Obligatòria. 

• Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals 
per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica. 
 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: 
Títol Professional Bàsic en FABRICACIÓ I MUNTATGE. 

• Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de 
grau mitjà. 

• Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà 
dels famílies professionals de: 

Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Fabricació 
Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Energia i Aigua. Indústries 
Extractives. Marítimo-Pesquera. Química. Transport i Manteniment de 
Vehicles. Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil. 

• Este títol tindrà el mateix efecte laboral que el títol de Graduat en 
Educació Secundaria Obligatòria per al accés a llocs públics i privats. 

• Este títol inclou a més a més els coneixements necessaris per dur a 
terme les activitats de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals segons 
el RD 39/1997, de 17 de gener, BOE 31 de gener 1997. 
 

Qualificacions i unitats de competència del títol: 
 

UC0087_1: Realitzar operacions bàsiques de fabricació. 
UC0088_1: Realitzar operacions bàsiques de muntatge. 
UC1154_1: Realitzar instal·lacions de tubs, preparant, tallant i unint tubs 
per la conducció d’aigua i desaigües. 
UC1155_1: Realitzar operacions bàsiques d´ instal·lacions i manteniment 
d´aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d´ us domèstic. 
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