Operacions de fontaneria i calefacció-climatització
domèstica
Tipus de curs

Regulació

Certificat de professionalitat

IMAI0108
Regulat pel RD 1375/2009, de 28 d’agost.

Durada total
490 hores
Inici temari:
Desembre 23

Formació a l’IMET
330 hores
Final temari:
Abril 23

Pràctiques en empreses

160 hores

Pràctiques:(previsió) Horari: (previsió)
Abril-Juny 23
08:00 a 13:30h

Competència general
Instal·lar canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de materials segons el
tipus d'instal·lació, i muntar i/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de
climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord amb
les normes establertes.
Unitats de Competència
-

Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per a la conducció
d'aigua i desguassos.
Realitzar operacions bàsiques d'instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris,
radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic..

Contingut
Instal·lació de canonades (140 h):
- Replanteig i preparació de canonades (50 hores)
- Manipulació i acoblament de canonades (90 hores)
Instal·lació i manteniment de sanitaris i elements de climatització (150 hores):
- Instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris d'ús domèstic (60 hores)
- Instal·lació i posada en marxa d'aparells de calefacció i climatització d'ús domèstic (90
hores)
(Transversal) Prevenció de riscos, seguretat laboral i mediambiental en la instal·lació
d'aparells i canonades (30 hores)
Formació complementària: Tècniques de recerca de feina, mediambient i igualtat de gènere
(10 hores)
Pràctiques professionals no laborals (160h)

Entorn professional on es pot desenvolupar la feina
Àmbit professional:
Aquest professional s'integra en empreses dels sectors públics i/o privats dedicades al
muntatge i manteniment d'instal·lacions i manteniment de canonades i aparells sanitaris,
radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic.

Sectors productius:
Desenvolupa la seva feina en empreses de lampisteria, per al muntatge i/o manteniment i
reparació d'instal·lacions de canonades, radiadors i aparells sanitaris i de climatització d'ús
domèstic.
Sortides professionals
Lampista instal·lador/a mantenidor/a.
Instal·lador/a de canonada en general.
Mantenidor/a de calefacció. Mantenidor/a de climatització.
Instal·lador/a mantenidor/a de xarxes de reg i fonts decoratives.
Instal·lador/a mantenidor/a de xarxes contra incendis.

Requisits d’accés
Majors de 16 anys
Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de
l’inici del curs. Cal tenir actualitzada la inscripció.
El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones
que estiguin en actiu. En els dos casos, cal estar inscrit.
Requisit acadèmic: NIVELL 1:
No requereix d’uns estudis d’entrada. No obstant, la formació sempre té una part teòrica, no
únicament pràctica i per això es recomana, com a mínim, un nivell de certificat d’estudis o
equivalent (saber llegir, escriure i fer comptes senzills).

IMPORTANT: fer la preinscripció no garanteix tenir una plaça al curs. Tots els cursos tenen un
procés de selecció que comença amb una sessió informativa i que inclou una o més proves i una
entrevista personal.
Aquest curs està pendent d’atorgament per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Per a més informació sobre el CP i el procés de selecció podeu consultar el web de l’IMET www.imet.cat
Per a més informació sobre els CP podeu consultar el web del Servei d’Ocupació de Catalunya
www.oficinadetreball.gencat.cat

Sessió informativa: es donarà informació del curs i es realitzarà un qüestionari
Data:

Hora:

Lloc:

Durada aproximada 1 h 30 m
Cal portar bolígraf

