TÈCNIC EN BUSSEIG A PROFUNDITAT MITJANA (1.400 hores)
PERFIL PROFESSIONAL

COMPETÈNCIA
GENERAL

Realitzar immersions
aplicant els protocols de
descompressió i normes
de seguretat, manejant
equips i instal·lacions
hiperbàriques simples
per efectuar treballs
subaquàtics bàsics amb
aire/nitrox (50 mca).
Mantenir en perfectes
condicions d’utilització
els equips i material
auxiliar i efectuar les
gestions administratives
procedents.

ÀMBIT
PROFESSIONAL I
DE TREBALL:
Construccions
hidràuliques: assistència
a centrals elèctriques,
hidràuliques, preses i
pantans, embassaments,
rius, nuclears, tèrmiques,
noves obres d’execució,
manteniment bàsic
d’instal·lacions,
revisions i inspeccions
elementals, treballs
bàsics elementals de
reparació, obres
hidràuliques elementals
de realització en ports,
dics, varadors,
aiguamolls, molls, estesa
d’emissaris submarins,
recerques i
recuperacions,
balisaments de grans
zones, utilització
d’explosius submarins.
- Navals: neteja de
carenes a flor d’aigua i
reparacions elementals
en l’obra viva, utilització
dels processos bàsics
convencionals de tall i
soldadura submarina,
utilització d’explosius
submarins, assistència a
operacions simples de
salvament i rescat,
reflotacions elementals,
taponaments simples de
vies d’aigua.
- En altres sectors:
pesca, aqüicultura,
biologia i arqueologia
submarines, enginyeria;
realitzant treballs de
col·laboració, auxili,
extracció i presa de
mostres.

UNITATS DE
COMPETÈNCIA

CICLE FORMATIU

MÒDULS
PROFESSIONALS

CRÈDITS

Hores a disposició del centre:
90.

Realitzar immersions segures
d’intervenció i manejar/mantenir
equips i instal·lacions
hiperbàriques simples.

MP
Immersió a mitjana
profunditat.
Professor especialista.

C1* (mínim 190 h).
Immersió a mitjana
profunditat.
Professor especialista.

Efectuar treballs subaquàtics
elementals de tall i soldadura amb
mètodes bàsics convencionals.

MP
Procediments de tall i
soldadura subaquàtics.
PT 610

C2* (mínim 90 h).
Procediments de tall i
soldadura subaquàtics.
PT 610

Efectuar treballs subaquàtics bàsics
d’obres hidràuliques i explosius.

Efectuar treballs subaquàtics de
reparació a flor d’aigua i
reflotacions.

MP
Treballs subaquàtics d’obres
hidràuliques i amb
explosius.
Professor especialista.

MP
Reparacions a flor d’aigua i
reflotacions.
PT 610

C3* (mínim 120 h).
Obres hidràuliques i explosius.
Professor especialista.

C4* (mínim 50 h).
Inspeccions subaquàtiques.
Professor especialista.

C5* (mínim 90 h).
Treballs subaquàtics de
reparació a flor d’aigua i
reflotacions.
PT 610
C6* (mínim 60 h).
Govern d’embarcacions de
servei.
PT 610

Realitzar l’administració, gestió i
comercialització en una petita
empresa o taller.

PRINCIPALS OCUPACIONS I
LLOCS DE TREBALL:
- Bussejador, soldador subaquàtic,
operador de bufador subaquàtic,
operador especialista en obres
hidràuliques, operador especialista en
explosius, operador de cambra
hiperbàrica, operador de campana
d’immersió, tècnic en instal·lacions
hiperbàriques, operador especialista en
reportatges gràfics, agafador de mostres,
tècnic d’assaigs no destructius.

MP
Administració, gestió i
comercialització en la petita
empresa.
PS 505

C7 (mínim 60 h).
Administració, gestió i
comercialització en la petita
empresa.
PS 505

MP
Fisiopatologia del busseig i
assistència sanitària
d’urgència a bussejadors.
Professor especialista.

C8* (mínim 90 h).
Fisiopatologia del busseig i
assistència sanitària
d’urgència a bussejadors.
Professor especialista.

MP
Formació i orientació
laboral. PS 505

C9 (mínim 60 h).
Formació i orientació laboral.
PS 505

MP
Formació en centres de
treball.

C10 (440 h).
Formació en centres de treball.

NOTES:
- Els crèdits marcats amb asterisc (*) estan desdoblats.
- PT 610: màquines, serveis i producció.
- PS 505: formació i orientació laboral.
- Professor especialista: dels previstos en l’article 33.2 de la LOGSE.

C11* (60 h).
Síntesi.

