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CAD APLICAT A SISTEMES ELÈCTRICS 
CODI: FC01_ELEC102_201654   NIVELL: REACT 
HORES: 40h   PLACES: 20 
 

CALENDARI: d’abril a juliol de 2022 
 
Objectiu del curs: 

Objectiu general: 
 
-Adquirir els coneixements necessaris per al maneig del programa informàtic de disseny 
elèctric. 
 
Objectius específics: 
 
- Elaborar la documentació tècnica del sistema informàtic i de comunicació industrial (plans, 
programari de base, programes de comunicació), que permeti la construcció i el posterior 
manteniment d'aquests sistemes, en el suport adequat i amb els mitjans normalitzats. 
- Introduir els paràmetres requerits pel programari, optimitzant l'aprofitament dels recursos 
del sistema. 
- Realitzar les proves de funcionalitat del programari d'acord amb el procediment establert, 
assegurant la fiabilitat del sistema i l'òptim aprofitament dels recursos del mateix. 

Contingut formatiu del curs: 

 
 
 
 
 

1. Els projectes 
2. Els plànols 
3. Les llibreries 
4. Els elements 
5. Catàleg de referències 
6. Llistat 
7. Anàlisi de referències creuades 
8. Editor de bornes 
9. Utilitats 
10. Mòdul PLC´s 
11. Estructura de dades interna 
12. Mòdul max 
13. Tractament de superprojectes 
14. Capes de electrical designer 
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Requisits d’accés. 

● Ser una persona treballadora ocupada (70% com a mínim dels participants) o estar 
inscrit com a demandant d'ocupació a les oficines de treball del SOC (30% com a màxim 
dels participants del grup) amb anterioritat a la data d'inici del curs. Tenir la demanda 
d'ocupació en estat "alta". 

● Ser major de 16 anys.  
● Disposar del títol d’ESO o equivalent. En cas contrari cal superar proves de 

competències clau (català, castellà i matemàtiques) en cas de d’estar inscrit com a 
demandant d’ocupació. 

● Superar el procés de selecció. 
 

Espais i instal·lacions. 
● Aula-taller amb equipaments informàtics amb el programari adequat. 
● Aula virtual amb el material a treballar. 
● Aula mirall per fer les classes presencials online. 

 


