
Montaxe

Duración: 193 horas.

Este módulo está dividido nas seguintes unidades formativas:

 UF1: Montaxe de construcións metálicas

 UF2: Montaxe de tubaxes

 UF3: Tratamentos superficiais

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de 
execución da montaxe de tubaxes, e de construcións e carpintaría metálica. 

Esta función abrangue aspectos como:  

–  Preparación  de  materiais,  equipamentos,   ferramentas  e  medios  auxiliares  de 
produción.  

– Elaboración do plan de montaxe.  

– Execución da montaxe das instalacións de tubaxes, así como de construcións e de 

carpintaría metálicas.  

–  Reparación  de  equipamentos  e  de  ferramentas,  e  mantemento  de  usuario  de 
primeiro nivel.  

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:  

– Montaxe de construcións e carpintaría metálica.  

– Montaxe, ensamblaxe e verificación de tubaxes.   

máis información

Módulo profesional: montaxe



                                                      

Unidade formativa 1: 

Duración: 193 horas.

-Montaxe de construcións metálicas , interpretación dos documentos de traballo.  

-Características de máquinas, ferramentas, útiles, accesorios e elementos auxiliares 
utilizados na montaxe de construcións metálicas.  

-Preparación, montaxe e axuste de máquinas, equipamentos e elementos auxiliares.  

Unidade formativa 2: montaxe de tubaxes

Duración: 83 horas.

-Elaboración de plans de montaxe , montaxe de instalacións de tubaxes.

 -Elementos auxiliares de montaxe: maquinaria de elevación e transporte; estadas.  

-Control, co fin de poder seguir unha secuencia establecida no proceso de construción 

dos proxectos.  

-Cálculo de custos e procesos. 

Unidade formativa 3: tratamentos superficiais

Duración: 30 horas.



-Aplicación de tratamentos de acabamento .

-Limpeza, pintado e tratamentos superficiais.  

-Corrosión e ataque químico dos metais.  

Métodos de protección dos metais.  

Implicacións ambientais: tecnoloxías de vertido cero.  

 �



Módulo profesional: mecanizado 

Duración: 160 horas.

Unidade formativa 1: operacións manuais por arranque de labra

- Materiais normalizados: clasificación, codificación e condicións de mecanizado.  

 -Interpretación dos documentos de traballo.  

-Coñecementos dos materiais. 

– Tipos de materiais para ferramentas. 

– Tipos de materiais base ,características mecánicas dos materiais 

-Tratamentos térmicos aplicados as ferramentas.

- Operacións con ferramentas manuais

Unidade formativa 2: operacións mecánicas por arranque de labra

Duración: 100 horas.

Mecanizado con máquinas-ferramenta 

 Equipamentos e medios empregados en operacións de corte mecánico. �

 Aplicación de técnicas operativas de corte mecánico. �

 Programación CNC.  �



 Linguaxes de programación de control numérico.  �

 Simulación de programas.  �

 Manexo e uso do control numérico.  �

 �


