Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
Tel.: 971 17 78 00 Fax: 971 17 69 03 Web: http://dgfpfp.caib.es

1.- INTRODUCCIÓ
Amb aquesta competició es pretén seleccionar l’equip de competidors que
representarà a la nostra Comunitat Autònoma en el Campionat Nacional de
Formació Professional, que se celebrarà a Madrid durant el proper any 2017.

2. DESCRIPCIÓ DE LES PROVES
Les proves s’estructuren de la forma següent:

PROVA 1:
Substitució parcial d’un element fix metàl·lic de la carrosseria.
Descripció:
- Substituir una secció parcial a un element fix d’una carrosseria d’acer d’un
vehicle utilitari. La peça de substitució es tallarà i conformarà manualment per
part de l’alumne a partir d’una planxa plana d’acer.
Procediment:
- Traçat del contorn de tall a la carrosseria original.
- Tall de la peça a extreure. Donar la peça al jurat per comprovació.
- Tall i escalonat del panell fix del vehicle per preparar-lo per rebre la nova peça.
- Fabricació de la nova peça de substitució. Tallant-la a les mesures correctes i
conformant-la al perfil del vehicle.
- Trepanat de la nova xapa per fer la soldadura per punts a tap.
- Tractament anticorrosiu de les superfícies a unir.
- Posicionat correcte de la nova peça i puntejat provisional.
- Soldadura final.
- Acabat superficial de la reparació llest per passar a preparació.
Temps:

2,0 hores
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PROVA 2:
Reparació d’un element de material sintètic.
Descripció:
- Reparar un trencament sobre un para-xocs de material sintètic utilitzant la tècnica
d’aferrat.
- La peça es col·locarà a sobre un cavallet.
- Materials: Para-xocs sintètic, kit de reparació de plàstics per adhesiu de Wurth.
Procediment:
- Identificació del material de que està fabricat el para-xocs.
- Neteja de la zona de treball
- Preparació de la zona a reparar.
- Desgreixat
- Preparar i aplicar adhesiu.
- Reforçar si es necessari l’unió.
- Acabat superficial de la reparació llest per passar a pintura.
Temps:

PROVA 3:
Reparació

1,0 hores

d’un

dany

lleu

en

un

element

metàl·lic.

Descripció:
- Realitzar una reparació per conformació, d’un cop sobre una aleta de xapa d’acer
convencional.
- Se situarà en un cavallet la peça amb un dany lleu afectant una aresta en la seva
forma.
- Materials: Aleta sobre cavallet.
Procediment:
- Restitució de l’aresta mitjançant martell, tas o palanca.
- Repàs superficial.
- Recollida del material, si fos necessari, aplicant tècniques per temperar.
- Alleujat de tensions i aplicació de la guia de reparació.
Temps:
1,0 hores
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PROVA 4:
Construcció d’una peça per mitjà soldadura per elèctrode revestit.
Descripció:
- Realitzar la construcció d’una maqueta amb tub de ferro quadrat mitjançant
tècniques de soldadura per elèctrode revestit.
- Els tubs components de la maqueta estaran prèviament tallats.
- L’alumne haurà de compondre les peces i fer la unió per soldadura.
- Materials: Talls de tub quadrat, elèctrodes de soldadura de diferents diàmetres,
elements de subjecció, màquina de soldadura elèctrica.
Procediment:
- Estudiar la forma final de la maqueta que es demana per cavil·lar l’ordre de les
soldadures a fer.
- Col·locació de les peces per realitzar les primeres unions per soldadura.
- Muntatge final de la maqueta i darreres soldadures.
- Aturada i valoració de la qualitat dels cordons per part del jurat.
- Desbarbat, correcció i acabat final dels cordons i peça en general.
Temps:

1,0 hores

3. AVALUACIÓ
- Els criteris d’avaluació s’estableixen d’acord amb el següent:
Mòdul
Prova 1
Prova 2
Prova 3
Prova 4

Nom
Substitució parcial d’un
element fix metàl·lic de la
carrosseria.
Reparació d’un element de
material sintètic
Reparació d’un dany lleu en
un element metàl·lic.
Construcció d’una peça per
mitjà
soldadura
per
elèctrode revestit.

Durada
2,0 hores

Avaluació
40%

1,0 hores

20%

1.0 hores

20%

1.0 hores

20%
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L’horari per a la realització de les proves serà el següent:
Horari
08:30 h
09:00 h
09:30 h
14:30 h

Contingut
Benvinguda als participants i lliurament de
documentació
Familiarització amb el material, l’equipament i
els processos. Hi haurà la possibilitat de
resolució de dubtes.
Inici de la competició
Fi de la competició

4. PATROCINI
- Confirmats:
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