
 

 
 

 
CURS BÀSIC D’ELECTRICITAT I 

LLAUNERIA 
 
 
Temari: 
  
1. Formacio bàsica en instal·lacions de tubs de coure i de sanejament PVC 

• Aplegar els materials, eines i equips necessaris per al muntatge i/o 
manteniment d'instal·lacions de tubs de coure i PVC en instal·lacions 
d’habitatges, en les condicions de qualitat i seguretat establertes i seguint 
indicacions dels superiors. 

• Muntar canalitzacions, suports i altres elements accessoris en instal·lacions de 
tubs de coure i PVC en instal·lacions d’habitatges, en les condicions de qualitat 
i de seguretat establertes, seguint indicacions dels superiors.  

• Col·laborar en el muntatge de col·lectors, valvulería, registres i altres 
elements de les instal·lacions de coure, sota supervisió i en les condicions de 
qualitat i seguretat establertes.  

• Estendre tubs de coure i PVC en instal·lacions , seguint indicacions dels 
superiors i en les condicions de qualitat i seguretat establertes. 

• Col·laborar en la connexió d'equips i altres elements de les instal·lacions de 
coure i sanejament en PVC, sota supervisió, seguint el procediment i esquema 
corresponent i en les condicions de qualitat, eficiència energètica i seguretat 
establertes. 

• Col·laborar en el manteniment de les instal·lacions , sota supervisió i en les 
condicions de qualitat, eficiència energètica i seguretat establertes.  
 

2. Formació bàsica d’instal·lacions elèctriques en baixa tensió  
 

• Aplegar els materials, eines i equips necessaris per al muntatge i/o 
manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis, en les 
condicions de qualitat i seguretat establertes i seguint indicacions dels 
superiors. 

• Muntar canalitzacions, suports i altres elements accessoris en instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió en edificis, en les condicions de qualitat i de 
seguretat establertes, seguint indicacions dels superiors.  

• Col·laborar en el muntatge d'armaris , caixes, registres i altres elements de 
les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis, sota supervisió i en 
les condicions de qualitat i seguretat establertes.  

• Estendre cables en instal·lacions elèctriques de baixa tensió , seguint 
indicacions dels superiors i en les condicions de qualitat i seguretat 
establertes.  

• Col·laborar en la connexió d'equips i altres elements de les instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió en edificis, sota supervisió, seguint el procediment 
i esquema corresponent i en les condicions de qualitat, eficiència energètica i 
seguretat establertes.  

• Col·laborar en el manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, 
sota supervisió i en les condicions de qualitat, eficiència energètica i seguretat 
establertes.  

 
 
 


