ARQUITECTURA TÉCNICA *Actualizado 22-03-2018
ARQUITECTURA TÈCNICA *Actualitzat 22-03-2018
Técnico superior en DESARROLLO DE APLICACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Tècnic superior en DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

(Actualizado a PROYECTOS DE EDIFICACIÓN)
(Actualitzat a PROJECTES D'EDIFICACIÓ)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9273.pdf
Módulos específicos / Mòduls específics

EPS

Representaciones de construcción (18 ECTS)
Representacions de construcción (18 ECTS)

16009 expresión gráfica en la edificación I
16009 expressió gràfica en l'edificació I

Representaciones de construcción (18 ECTS)
Representacions de construcción (18 ECTS)

16015 expresión gráfica en la edificación II
16015 expressió gràfica en l'edificació II

Diseño y construcción de edificios(9 ECTS)
Desarrollo de proyectos de edificación
residencial(11 ECTS)

16029 proyectos de edificación
16029 projectes d'edificació

Proyecto en edificación(5 ECTS)
Replanteos de construcción (7 ECTS)
Replantejos de construcció (7 ECTS)
Planificación de construcción (6 ECTS)
Planificació de construcció (6 ECTS)
Empresa e iniciativa emprendedora (4 ECTS)
Empresa i iniciativa emprenedora (4 ECTS)

16042 replanteo de elementos constructivos
16042 replanteig d'elements constructius

16004 derecho y legislación en edificación
16004 dret i legislació en edificació

Técnico superior en REALIZACIÓN Y PLANES DE OBRA
Tècnic superior en REALITZACIÓ I PLANES D'OBRA
http://www.boe.es/boe/dias/1994/03/15/pdfs/A08262-08266.pdf
Módulos específicos / Mòduls específics

EPS

Adm, gestión y comercialización pequeña empresa (95 h)

16014 economía aplicada a la empresa de edificación
16014 economia aplicada a l'empresa d'edificació

Organización de tajos de obra (345 horas)
Organització de talls d'obra (345 hores)

16023 equipos de obras, instalaciones y medios auxiliares

Organización de tajos de obra (345 horas)
Organització de talls d'obra (345 hores)

16025 gestión económica, mediciones, presupuestos y tasaciones
16025 gestió econòmica, mesuraments, pressupostos i taxacions

Planes de seguridad en la construcción (130 h)

16027 prevención de riesgos laborales en edificación
16027 prevenció de riscos laborals en edificació

Adm, gestió i comercialització petita empresa (95 h)

Planes de seguretat en la construcció (130 h)

16023 equips d'obres, instal·lacions i mitjans auxiliars

Técnico superior en DESARROLLO DE PROYECTOS URBANÍSTICOS Y OPERACIONES TOPOGRÁFICAS
Tècnic superior en DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES URBANÍSTICS I OPERACIONS TOPOGRÀFIQUES

(Actualizado a TECNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE OBRA CIVIL)
(Actualitzat a TECNICO SUPERIOR EN PROJECTES D'OBRA CIVIL)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/14/pdfs/BOE-A-2011-6711.pdf
Módulos específicos / Mòdulos específics

EPS

Levantamiento topográficos (11 ECTS)
Aixecament topogràfics (11 ECTS)

16013 topografía
16013 topografia

Urbanismo y obra civil (8 ECTS)
Urbanisme i obra civil (8 ECTS)

16028 introducción al planteamiento urbanístico
16028 introducció al plantejament urbanístic

Replanteos de construcción (7 ECTS)
Replantejos de construcció (7 ECTS)

16042 replanteo de elementos constructivos
16042 replanteig d'elements constructius

Planificación de construcción (6 ECTS)
Planificació de construcció (6 ECTS)

16004 derecho y legislación en edificación
16004 dret i legislació en edificació

Empresa e iniciativa emprendedora (4 ECTS)
Empresa i iniciativa emprenedora (4 ECTS)
Representaciones de construcción (18 ECTS)
Representacions de construcció (18 ECTS)

16041 sistemas avanzados expresión gráfica
16041 sistemes avançats expressió gràfica

Técnico superior en MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y FLUIDOS
Tècnic superior en MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I FLUÏTS
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/04/pdfs/A13047-13079.pdf
Módulos específicos / Mòduls específics

EPS

Representación gráfica de instalaciones (7 ECTS)
Representació gràfica d'instal·lacions (7 ECTS)

16036 aplicaciones informáticas en la edificación
16036 aplicacions informàtiques en l'edificació

Equipos e instalaciones térmicas (14 ECTS)
Equips i instal·lacions tèrmiques (14 ECTS)

16039 instalaciones de climatización
16039 instal·lacions de climatització

Procesos de montaje de instalaciones (13 ECTS)
Processos de muntatge d'instal·lacions (13 ECTS)

16010 fundamentos físicos de las instalaciones
16010 fonaments físics de les instal·lacions

