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Acció:  SOLDADURA TIG 
Durada:  60 hores 
Elaborat per : Programa de formació CONSORCI Data: Nov’18 
Revisat per:  Programa de formació CONSORCI Data: Nov’20 

 
Objectius: 
- Aprendre els coneixements teòrics i pràctics essencials per executar els processos de fabricació, muntatge i 
reparació. 
- Analitzar la documentació tècnica (plànols, esquemes, procediment de soldadura, etc.). 
- Identificar els materials emprats en les soldadures, analitzant la seva composició i comportament. 
- Analitzar els processos de soldadura identificant les seqüències, necessitats dels materials, equipaments i 
mitjà auxiliars. 
- Conèixer el procés de preparació i manteniment de les màquines. 
- Realitzar els processos de soldadura per fricció, electró gas, electroescoria, automàtica programable, 
robotitzada, làser, plasma. Fonaments. Tècnica operatòria. 
- Realitzar el procés de soldadura TIG. 
 
Continguts: 
1.  Preparació de màquines i components utilitzats en les operacions de soldadura amb arc elèctric sota gas 

protector amb elèctrode no consumible (TIG). 
2.  Soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG). 
3.  Verificació de les soldadures. 
4.  Manteniment de màquines de soldar amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG). 
5.  Prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient. 
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