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    Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions                                                           

d'energies renovables  
                           

Certificat de professionalitat N1.   RD 617/2013  

 

Curs adreçat a persones en situació d’atur  i o en actiu que es vulguin qualificar per treballar en el muntatge i 

manteniment d’instal·lacions d’energies renovables. 

 

 

 

                          

 

 

Durada: 580 hores                

Mòdul de pràctiques professionalitzadores en empreses 

          

 

 

    Titulació: Acreditació total del certificat professionalitat  ENAE0111 Operacions bàsiques en el muntatge i 

manteniment d'instal·lacions d'energies renovables  

No s’exigeixen  requisits acadèmics ni professionals per accedir al curs 
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ENAE0111_CEN Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'e-
nergies renovables 
 

Certificat de professionalitat N1 
 
Durada total Itinerari: 580 h 
 
Relació de mòduls i unitats formatives i durada 
MF0620_1 Mecanitzat bàsic. 90 hores 
MF2050_1: Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'Instal·lacions solars tèrmiques. 150 hores  
          UF2265: Operacions bàsiques de muntatge mecànic, hidràulic i elèctric d'instal·lacions solars tèrmiques. 90 
hores 
          UF2266: Operacions bàsiques de posada en servei i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques. 60 hores  
MF2051_1: Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques. 90 hores  
MF2052_1: Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions eòliques de petita potència. 90 ho-
res 
Bàsic de prevenció de riscos laborals. 30 hores 
Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere.  10 hores 
MP0469: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'ins-
tal·lacions d'energies renovables. 120 hores 
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