CASA D'OFICIS 2017-2018
MUNTATGE I MANTENIMENT D´INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE
BAIXA TENSIÓ – (1800H) - P R E SE NC IA L
Programes mixtos de Formació i Treball (Casa d´Oficis)
Formació i pràctica professional mitjançant la realització d´obres o serveis públics que aportin un benefici
social a la comunitat.
Durada 1 any (6 mesos beca i 6 mesos contracte de formació)

OBJECTIUS
Muntar, mantenir i reparar les instal·lacions elèctriques per baixa tensió

CONTINGUTS
MF0820_2 Instal·lacions elèctriques en edificis d´habitatges
UF0884: Muntatge d'instal·lacions elèctriques d'enllaç en habitatges
UF0885: Muntatge i mant. d’instal. elèctriques de baixa tensió en edificis d'habitatges
UF0886: (transversal) PRL i mediambientals en el muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques.
MF0821_2 Instal·lacions elèctriques en edificis d´oficines, comerços i industries
UF0887: Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques d'interior
UF0888: Elaboració de la documentació tècnica segons el REBT per a la instal·lació de locals, comerços i
petites industries
MF0822_2 Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d´automatismes
UF0889: Muntatge i reparació d'automatismes elèctrics
UF0890: Muntatge d'instal·lacions automatitzades
UF0891: Reparació d'instal·lacions automatitzades
MF0823_2 Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
UF0892: Muntatge de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
UF0893: Manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
MF0824_2 Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió
UF0894: Muntatge de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió
UF0895: Manteniment de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió
MF0825_2 Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
UF0896: Muntatge i manteniment de transformadors
UF0897: Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
Formació complementària

PERFIL D´ENTRADA

DADES DEL CURS
DATA D'INICI PREVISTA:
29/12/2017
DATA DE FINALITZACIÓ
PREVISTA: 28/12/2018
HORARI: DILLUNS A
DIVENDRES 07:45 A 15:15
CENTRE: CENTRE DE
FORMACIÓ I TREBALL
AV. PRIMAVERA S/N
SANTA COLOMA DE
GRAMENET

SORTIDES
PROFESSIONALS
Instal·lador electricista en
general.
Instal·lador electricista
d´edificis i habitatges

Adreçat prioritàriament a persones de 16 a 24 anys en situació de desocupació, inscrites a l’OTG del SOC
com a demandant d´ocupació.
.Requisits a nivell acadèmic
Acreditar qualsevol de les següents titulacions: Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), o prova
d´accés a grau mig/superior, o batxillerat, o cicle formatiu de grau mig o similar.
.No haver participat a la Casa d’Oficis durant l’any 2017.
.Estar empadronat a Santa Coloma de Gramenet.
.Motivació per a la formació i l’ocupació.
.Disponibilitat
.Capacitat per a realitzar esforç físic i les tasques i funcions pròpies de la professió.

*AQUEST CURS ESTA PENDENT D´APROVACIÓ

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Carrer de Rafael Casanova, 40 - Santa Coloma de Gramenet –
Dilluns a dijous de 8.30-14 h. i de 15 -17 h. Divendres de 9-14 h | Tel. 93 466 15 65 | www.grameimpuls.cat
“Acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris”
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