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Cicle formatiu de grau mitjà de Conducció de 
Vehicles de transport per carretera 

 
 

1. Horari 
 
1 curs: de 15.00h a 20.00h 
2 curs: de 15.00h a 20.00h de dilluns a divendres per FCT 
            de 15.00h a 20.00h 3 dies a la setmana per formació DUAL  
 
 

2. Dades del títol 
 

Títol Grau 

Tècnic/a en conducció de vehicles de transport per carretera 
(Ordre EDU/XXX/2020 en elaboració) 
 
(Reial decret 555/2012, de 23 de març) 

GM 

Família professional Transport i manteniment de vehicles 

 

Competència General 

Realitzar la conducció de vehicles de transport per carretera, 
complint les normes de circulació, seguretat vial i de 
transport establertes així com la normativa d'àmbit europeu 
i altres funcions relacionades amb l'atenció a passatgers, la 
supervisió i realització d'operacions de càrrega, l'operativa 
de magatzem i distribució de paqueteria, ajustant-se a 
procediments establerts segons els requeriments de 
qualitat, seguretat i protecció ambiental establerts. 
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3. Competències professionals, personals i socials 
 
a)Realitzar el manteniment bàsic i revisions del vehicle, duent a terme les operacions que es 
contemplen en les instruccions i en el pla de manteniment. 
b)Preparar la documentació relativa al conductor, els passatgers, la càrrega i el vehicle, 
segons els requeriments de l'operació que es va a realitzar 
c)Realitzar les operacions d'embarqui de passatgers, de recollida i lliurament de mercaderies 
i de càrrega i descàrrega del vehicle, aplicant la normativa relacionada i els protocols 
establerts. 
d)Realitzar la conducció de vehicles per vies urbanes i interurbanes, complint les normes de 
circulació i seguretat vial i de transport per carretera establertes. 
e)Realitzar una conducció racional i segura del vehicle en vies urbanes i interurbanes, aplicant 
les tècniques de conducció preventives i les actuacions necessàries per dur-la a terme. 
f)Conduir vehicles de transports de mercaderies perilloses, vehicles cisternes i uns altres 
específicament adaptats a diferents tipus de mercaderies, aplicant protocols de seguretat i 
criteris de prevenció. 
g)Realitzar la conducció de vehicles en situacions especials, aplicant protocols de seguretat i 
criteris de prevenció. 
h)Identificar i reparar avaries senzilles en ruta i resoldre incidències relatives al servei, 
observant criteris de seguretat i qualitat 
i)Atendre reclamacions dels usuaris, tramitant els informes pertinents, quan escaigui. 
j)Realitzar operacions de magatzem en l'àmbit de les seves competències, aplicant els 
procediments establerts. 
k)Actuar en situacions d'emergència, aplicant procediments i protocols establerts. 
l)Atendre i informar als viatgers, aplicant les tècniques de comunicació apropiades en cada 
cas 
m)Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius 
en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos 
existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
n)Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals a 
l'entorn de treball. 
o)Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les 
causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seva competència i autonomia. 
p)Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones 
que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
q)Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant 
el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental. 
r)Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en les 
activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis. 
s)Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa 
en la seva activitat professional. 
t)Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat 
professional, d'acord amb l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida 
econòmica, social i cultural. 
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4. Qualificacions professionals 
 
 
 

 
QUALIFICACIONS  PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL 

 
Qualificació completa 

 

 
Denominació UC 

TM_2-454_2 Conducció 
d’autobusos  

UC_2-1461_2: Preparar i realitzar el manteniment de primer 
nivell de vehicles de transport urbà i interurbà per carretera. 

UC_2-1462_2: Realitzar la conducció del vehicle i altres 
operacions relacionades amb els serveis de transport. 

UC_2-1463_2: Planificar els serveis de transports i relacionar-se 
amb clients 

UC_2-1464_2: Realizar las actividades de atención e 
información a los viajeros del autobús o autocar. 

TM_2-455_2 
Conducció de vehicles 
pesants de transport de 
mercaderies per 
carretera 

UC_2-1465-11_2 Supervisar i/o realitzar els processos de 
càrrega i descàrrega de mercaderies. 

UC_2-1461-11_2 Preparar i realitzar el manteniment de primer 
nivell de vehicles de transport urbà i interurbà per carretera. 

UC_2-1462-11_2 Realitzar la conducció del vehicle i altres 
operacions relacionades amb els serveis de transport. 

UC_2-1463-11_2 Planificar els serveis de transport i relacionar-
se amb clients. 

TM_2-456_2 
Conducció professional 
de vehicles, 
turismes i furgonetes 

UC_2-1466-11_2 Realitzar la conducció del taxi, turisme o 
furgoneta, i les operacions relacionades amb la prestació del 
servei 

UC_2-1467-11_2 Realitzar les activitats d'atenció als usuaris i 
relacions amb clients. 

UC_2-1461-11_2 Preparar i realitzar el manteniment de primer 
nivell de vehicles de transport urbà i interurbà per carretera. 

 
Qualificació 
incompleta 
 

Denominació UC 

CM_2-411_1 
Activitats auxiliars de 
magatzem 

UC_2-1325-11_1 Realitzar les operacions auxiliars de recepció, 
col·locació, manteniment i expedició de càrregues al magatzem 
de forma integrada a l'equip. 

UC_2-1326-11_1 Preparar comandes de forma eficaç i eficient, 
seguint procediments establerts. 

UC_2-0432-11_1 Manipular càrregues amb carretons 
elevadors. 
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5. Organització del currículum en unitats formatives 
 
 
A continuació es presenta la relació que hi ha entre els mòduls professionals, les hores lectives 
màximes i mínimes, les hores de lliure disposició (HLD), i les unitats formatives: 

 

Mòduls Professionals 
Hore

s 
mín. 

Hores 
HLD 

Hore
s 

totals 
Unitats formatives Hores 

MP01 Conducció inicial 231  231 UF1: Conducció inicial 231 
MP02 Conducció racional 

i segura 
165  165 

UF1 Conducció racional i segura 

de vehicles de transport 
165 

MP03 Entorn normatiu, 

econòmic i social del 

transport 
99 33 132 

UF1 El sector i la normativa del 

transport 
66 

UF2 L’activitat del transport 33 

MP04 Serveis de 

transport de mercaderies 
132  132 

UF1 Transport, càrrega i 

descàrrega i transport 

especialitzats 

33 

UF2 Transport de mercaderies 

perilloses 
33 

UF3 Transport de mercaderies 

peribles 
33 

UF4 Transport d’animals vius 33 

MP05 Serveis de 

transport de viatgers 
99 33 132 

UF 1: Transport de viatgers 44 

UF 2: Tècniques de comunicació 

i atenció al client 
33 

UF 3: Imatge i qualitat en 

l’empresa 
22 

MP06 Operacions 

auxiliars 

d’emmagatzematge 

99  99 

UF1 El magatzem dins de la 

cadena logística 
33 

UF2 Operacions dins del 

magatzem 
33 

UF3 Manipulació de càrregues 

amb carretons elevadors 
33 

M7 Manteniment Bàsic 

de Vehicles 
99 33 132 

UF 1 Motors i revisions prèvies 33 

UF2 Manteniment de 

transmissions i trens de rodatges 
33 

UF3 Sistemes elèctrics i el seu 

manteniment bàsic 
33 

MP08 Primers auxilis 66  66 

UF1 Recursos i trasllat 

d’accidentats 
22 

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús 

de desfibril·ladors. 
22 

UF3 Atenció sanitària d’urgència 22 

MP09 Anglès tècnic 99  99 UF1 Anglès 99 

MP10Formació i 
orientació laboral 

66  66 
UF1 Incorporació al treball 33 

UF2 Prevenció de riscos laborals 33 

MP11 Empresa e 
iniciativa emprenedora 

66  66 
UF1 Empresa i iniciativa 
emprenedora 

66 

MP12 Síntesi. 297  297 UF1: Síntesi 297 

MP13 Formació en 
centres de treball. 

  383 
UF1: Formació en centres de 
treball 

383 

Total   2000   

 


