
Gom s'estructura el cicle formatiu?

M1 - Bepresentacions de construcció
231 hores

MS - Xarxes i serveis en obra civil

99 hores

ECTS: 18

ECTS:8

M6 - A¡xecaments topográfics
1G5 hores

Mg - Estructures de construcció
1 32 hores

ECTS:11

ECTS:6

M10 - Urbanisme i obra civ¡l
165 hores ECTS:8

Mll - Formació iorientació laboral
99 hores ECTS: 5

Ml2 - Empresa ¡ ¡n¡ciativa emprenedora
66 hores EGTS:4

M2 - Amidaments i valoracions de construcció

Representació básica de prolectes de construcció

Representació assistida per ordinador

Presentació i gestió documental de projectes de construcc¡ó

Models d'¡mplantació de xarxes de serveis urbans

Xarxes de proveiment d'aigua i de sanejament

Xarxes d'energia eléctrica, enllumenat públic i teleccmunicacions

Xarxes de distribució de gas i especials

0rganització dels aixecaments topográf ics

Presa de dades i representació dels aixecaments

Cartografia i Sistemes d'rnformació geográfica

Cálcul d'elements estructurals

Construcció d'elements estructurals

Terrenys ¡ obres de terra

Definició de projectes de carreteres i d'obra civil

Definició de projectes urbanístics

lncorporació al treball

Prevenció de riscos laborals

Empresa i iniciativa emprenedora

Amidaments i pressupostos

Control de costos

0rganització dels replanteigs

Replanteigs d'obres

Estudis i plans de seguretat

Planificació de projectes i obres

Plans urbanístics

Projectes d'uibanització

Estudis previs de projectes d'obres lineals

Elaboració de projectes d'obres lineals

Projecte en obra civil

Formació en centres de treball
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M3 - Replanteigs de construcció
90 hore§

M4 - Planif¡cació de construcció
132 hores

ECTS:6

ECTS:7

ECTS:6

M7 - Desenvolupament de pro¡ectes urbanístics
165 hores ECTS:8

M8 - Desenvolupament de pro¡ectes

d'obres lineals 132 hores ECTS:8

Ml3 - Pro¡ecte en obra civ¡l
33 hores ECTS:5

M14 - Formació en centres de treball
350 hores ECTS:22

(.) ECTS: Sistema Europeu de Transferéncia de Crédlts.

Gom funcioneil:Els nous
cicles formatius?
y' Les unitats formatives són avaluables i coñificables
y' La superació de totes les unilats formalives associades a'un módul' ll

implica la superació i la certificació del módul professional
y' La superació d0 tots el móduls professionals suposa l'obtenciÓ de la titulació

Gom es pot'accedir o:t{uest
ensenyament?

Complint algun dels requisitssegüen§:r',

t/ Hauer obtingut el tÍtol de Baililler o equivalent
y' Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau superior
y' Haver superat el curs d'accés als cicles formatius de grau superior

Quines són les sortides
professionals?

Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional com a
personal assalariat o autónom en estudis de delineació, d'arquitectura i

enginyeria, promotores, constructores, consultories i Administracions
públiques, treballanl com a:

y' Delineant project¡sta de carreteres, d'urbanització, d'obra civil,

de serveis urbans

y' Práctic en topografia
y' Especialista en alxeoament de terrenys i construccions

y' Especial¡sta en replantejaments

y'Técnic/a d'aparells

y' Delineant de topografia

y'A¡udanVa de planificador

y'AiudanVa de técnic de control de costos

{Técnicla de control documental

y' Maquetista de construcció
y' Delineant proiectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids

A quins estudis superiors
dóna accés?
y' Qualsevol altre cicle formatiu de grau superior
y' Estudis universitaris oficials de 0rau



Gom s'estructura el cicle formatiu?

Ml - Representacions de construcció
231 hores

ECTS: 18

M3 - Replante¡gs de construcc¡ó
99 hores ECTS:7

M5 - lnstal.lacions en edificació
99 hores

ECTSr I

M6 - Eficiéncia energética en
edificació 66 hores ECTS:4

Mg - Estructures de construcc¡ó
132 hores

ECTS:6

Ml0 - D¡sseny iconstrucció d'edificis
165 hores

ECTS:9

Ml1 - Formació i orientac¡ó laboral
99 hores ECTS:5

Ml2 - Empresa i iniciativa
emprenedora 66 hores ECTS:4

M2 - Amidaments ivaloracions
de construccié
99 hores ECTS:6

M4 - Planificació de construcció
132 hores ECTS:6

M7 - Desenvolupament de proiectes
d'edilicació residenc¡al
264 hores ECTS: 11

MB - Desenvolupament de projectes
d'edificació no residencial
165 hores ECTS:9

Ml3 - Projecte en edificació
33 hores ECTS: 5

Ml4 - Formació en centres de treball
350 hores ECTS:22

(-) ECTS: Sistema Eurolreu de Transferéncia de Crédits

Representació básica de projectes de construcció.

Representacró assist¡da per ordinad0r.

Presentació i gestió documental de projectes de c0nshucció

0rganització dels replanteigs.

Replanteigs d'obres.

lnstal.lacions d'aiqua i electricitat.

lnstal.lacions de gas, calefacció, clinratització,
ventilació i producció d'ACS.

lnstal.lacions especrals, de protecció contra incendis
i de telecomun¡cacions.

Limitació de la demanda energdtica d'edificis.

0ualificació energética d'edificis.

Cálcul d'elements estructurals.

Construcció d'elements estructurals.

Terrenys i obres de terra.

Def inició de pro¡ectes d'edificació.

Solucions constructives en edificació.

Estructures en edificació.

Incorporació al treball.

Prevenció de riscos laborals.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Amidaments i pressupostos.

Control de costos.

Estudis i plans de seguretat.

Planificació de projectes i obres.

Estudis prevrs de projectes d'ed¡f¡cació.

Projecte básic d'edif icació.

Projecte executiu d'ed¡ficac¡ó.

Projectes d'edificació amb programari de modelatge.

0rganització I desenv. de proi. d'instal.lacions en ed¡ficació

Doc. gráfica de projectes d'instal.lacions en edificació.

Doc. escrita de projectes d'¡nstal.lac¡ons en edificació.

Projecte en edif¡cació.

Formació en centres de tretrall
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Gom es pot acced¡r a aquest ensenyament?
Complint algun dels requisits següents:
y' Haver obtingut el títol de Batxiller 0 equivalent
y' Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau superior

Quines són les sortides professionals?
Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional com a personal

assalariat o autónom en estudis d'arquilectura i enginyeria, delineació, c0nsultories,
promotores immobiliáries, empreses constructores iAdmin¡stracions Públiques; treballant com a:

y' Del¡neant pOectista d'edificació.
y' Delineant d'edificació.
y' Delineant d'instal.lacions.
y' Maquetista de construcció.
y'A¡udant de Cap d'oficina Técnica.
y'R¡uoant de Planificador.
y'A¡udant de Tdcnic de Control de Costos.
y'Técnic de control documental.
y' Especialista en replanteigs.
y'Ajudant de procesos de certificació energdtica d'edificis.
y'Tdcnic d'eficidncia energética d'edificis.
y' Delineant prolectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

A quins altres estudis dóna accés?
y' Qualsevol altrB cicle formatiu de grau superior
y' fstudis universitaris oficials de grau
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