
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

DATES:  De dilluns a divendres del 02 d’octubre al 14 de 

desembre 

HORARI:  Dilluns, dimecres i divendres de 08:00 a 13:00h 
                  Dimarts i dijous de 09:00 a 12:15h 
LLOC:  SALESIANS LLEIDA (C/Mariola 35 Baixos)  
DURADA:  215h 

PREU:  GRATUÏT 

 

PROGRAMA DEL CURS 
 
- FONAMENTS DEL MANTENIMENT 

INDUSTRIAL   

- MANTENIMIENT ELÈCTRIC 

- MANTENIMENT EN INSTALACIONS DE 

FONTANERIA 

- MANTENIMENT DE PINTURA 

- SOLDADURA ELÈCTRICA AMB ARC 

(ELECTRODES REVESTITS)   

- PREVENCIÓ DE RISCOS I SEGURETAT 

 

CURS DE MANTENIMENT I 
SOLDADURA 

Conèixer els fonaments del manteniment 
industrial:  
- Realitzar manteniments d’instal·lacions bàsiques 
de fontaneria i electricitat.   
- Realitzar manteniment de pintura en diferents 
zones i materials diversos.  
- Realitzar soldadures amb arc elèctric amb 
elèctrodes revestits aplicant les especificacions 
tècniques de construcció i criteris de qualitat.  

OBJECTIUS: 
Tenir entre 16 i 29 anys i no estar estudiant ni 
treballant al moment de fer el curs. 

 

ADRESSAT A: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5. SOLDADURA ELÈCTRICA AMB ARC 
(ELECTRODES REVESTITS)   

  
Generador de soldadura  

• Classificació dels generadors de soldadura  
Electrodes: classificació dels elèctrodes   

• El revestiment: fabricació, composició i 
funcions.  

• Especificació dels electrodes segons norma 
A.W.S.  

Tipus d’unions i posicions de soldadura  
• Defectes en la soldadura   
• Seguretat i higiene de soldadura    

  
6. PREVENCIÓ DE RISCOS I SEGURETAT   
  

• Tipus de riscos  
• Delimitació i senyalització d’àrees de treball 

que poden comportar riscos laborals  
• Mesures preventives i correctores dels riscos 

detectats.   
• Protocols d’actuació envers emergències 

durant el muntatge d’instal·lacions.   
• Primers auxilis en diferents supòsits 

d’accidents en el muntatge d’instal·lacions.  
• Tipus i característiques dels elements de 

protecció individual.  
• Identificació, ús i maneig dels equips de 

protecció individual.   
• Selecció dels equips de protecció, segons el 

tipus de risc.  
• Manteniment dels equips de protecció. 

1. FONAMENTS DEL MANTENIMENT 
INDUSTRIAL   

• Interpretació de plànols i símbols  
• Vidres i tancaments  
• Fusteria metàl·lica i modular  
• Recobriments i pintura   

  
2. MANTENIMIENT ELÈCTRIC  

• Interpretació de plànols i esquemes: 
simbologia  

• Averies més comunes: causes i possibles 
solucions  

• La medició elèctrica  
• Eines de protecció i tall  
• Màquines elèctriques   
• Instal·lacions elèctriques    
• Reglament de baixa tensió   
• Normes de seguretat per a treballadors del 

sector elèctric   
  

3. MANTENIMENT EN INSTALACIONS DE 
FONTANERIA  
• Instal·lacions de fontaneria  
• Elements de la instal·lació  
• Simbologia més utilitzada en instal·lacions de 

fontaneria  
• Tècniques de reparació de canonades  
• Normes de Seguretat i higiene al treball   

  
4. MANTENIMENT DE PINTURA  

  
• Coneixement de treballs de pintura a la 

construcció.   
• Utilització d’eines i materials a l’obra.    
• Tècniques preventives específiques de treballs 

de pintura 
• Mitjans auxiliars utilitzats en obres de pintura 

en construcció.   
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