
CICLES FORMATIUS 
DE GRAU MITJÀ

Tècnic/a en Carrosseria
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: TM20

Què estudiaràs?
Elements amovibles
Elements metàl·lics i sintètics
Elements fixos
Igualació i preparació de superfícies
Elements estructurals del vehicle
Embelliment de superfícies
Personalització i decoració de vehicles
Mecanitzat bàsic
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglès tècnic
Síntesi
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Planxista, reparador/a de carrosseries de vehicles
Instal·lador/a de vidres i muntador/a d’accessoris
Pintor/a de carrosseries de vehicles

Tècnic/a en Conducció de vehicles 
de transport per carretera
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: TM50

Què estudiaràs?
Conducció inicial
Conducció racional i segura
Entorn normatiu, econòmic i social del transport
Serveis de transport de mercaderies
Serveis de transport de viatgers
Operacions d’emmagatzematge
Manteniment bàsic de vehicles
Primers auxilis
Anglès tècnic
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

¿De què treballaràs?
Conductor/a de camió T.I.R. 
(Transport Internacional)
Conductor/a de camió de mercaderies perilloses
Conductor/a de camió amb remolc i/o 
de tractor-camió
Conductor/a de cisternes
Conductor/a de vehicle frigorífic
Conductor/a de porta-vehicles
Conductor/a de formigonera
Conductor/a de vehicle basculant
Conductor/a de vehicle autovolquet (Dumper)
Conductor/a de vehicle grua d’auxili en carretera
Conductor/a de vehicles especials
Conductor/a de vehicles de transport d’animals vius
Conductor/a de vehicles destinats a transport 
de viatgers per carretera
Conductor/a d’autobús urbà
Conductor/a d’autobús inter-urbà
Conductor/a d’autobús internacional
Conductor/a d’autobús escolar
Conductor de taxi
Conductor/a professional d’automòbil
Conductor/a professional de vehicle de transport 
de passatgers fins a nou places
Conductor/a de furgoneta fins a 3.500 quilos

Transport i manteniment 
de vehicles



Tècnic/a en Electromecànica
de vehicles automòbils
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: TM10

Què estudiaràs?
Motors
Sistemes auxiliars del motor
Circuits de fluids, suspensió i direcció
Sistemes de transmissió i frenada
Sistemes de càrrega i engegada
Circuits elèctrics auxiliars del vehicle
Sistemes de seguretat i confortabilitat
Mecanitzat bàsic
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball
Anglès tècnic
Síntesi

De què treballaràs?
Reparador/a de sistemes pneumàtics i hidràulics
Reparador/a de sistemes de transmissió i frens
Reparador/a de sistemes de direcció i suspensió
Operari/a d’ITV
Instal·lador/a d’accessoris a vehicles
Operari/a d’empreses dedicades a la fabricació 
de recanvis
Electromecànic de motocicletes
Venedor/a, distribuïdor/a de recanvis i d’equips 
de diagnosi

Tècnic/a en Manteniment d’embarcacions 
d’esbarjo
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: TM60

Què estudiaràs?
Manteniment de les instal·lacions i màquines 
elèctriques en vaixells i embarcacions 
Manteniment del sistema de propulsió i equips 
auxiliars de les embarcacions d’esbarjo 
Manteniment de sistemes de refrigeració 
i de climatització en embarcacions d’esbarjo
Manteniment de superfícies i elements de materials 
compostos d’embarcacions d’esbarjo 
Tractaments superficials i pintada d’embarcacions 
d’esbarjo 
Manteniment d’instal·lacions d’equips electrònics 
i informàtics d’embarcacions d’esbarjo 
Anglès 
Preparació d’embarcacions d’esbarjo per a treballs 
de manteniment 
Manteniment d’aparells d’embarcacions d’esbarjo 
Manteniment de cobertes de fusta i adaptació 
i reparació de mobiliari en embarcacions d’esbarjo 
Mecanització bàsica 
Formació i orientació laboral 
Empresa i iniciativa emprenedora 
Síntesi 
Formació en centres de treball 

De què treballaràs?
Mantenidor/a generalista d’embarcacions d’esbarjo

Transport i manteniment de vehicles



CICLES FORMATIUS 
DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior en Automoció
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: TMA0

Què estudiaràs?
Sistemes elèctrics de seguretat i de confortabilitat
Sistemes de transmissió de forces i trens 
de rodatge
Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars
Elements amovibles i fixos no estructurals
Estructures dels vehicles
Tractament i recobriment de superfícies
Gestió i logística del manteniment de vehicles
Tècniques de comunicació i de relacions
Projecte en automoció
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Tècnic/a receptor/a i reparador/a de vehicles
Mecànic/a de vehicles industrials
Encarregat/da de taller o de seccions de vehicles 
industrials
Taxador/a de vehicles

Transport i manteniment de vehicles

Servei d’Orientació – Pla Jove - 23 de març 2022
Web: edubcn.cat - Carpeta de l’orientació
Codi: P22


