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- Cicle Formatiu de Grau Mitjà (durada 
2 anys acadèmics)

- Tècnic en Instal·lacions 
elèctriques i automàtiques 
RD de títol 177/2008 (BOE 01.03.08)

RD de currículum (pendent publicació)
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FORMA D'ACCÉS

ACCÉS DIRECTE
– Alumnes  en possessió  de  títol  de  Graduat  en 

Educació Secundària.
– Alumnes en possessió del títol d'FP1.
– Alumnes amb 2n curs de BUP aprovat.

ACCÉS MITJANÇANT PROVA 
– Tenir 17 anys complits.
– Acreditar,  com a mínim,  un any d'experiència 

laboral.
– Haver  superat  un  programa  de  Programa  de 

qualificació professional inicial.

COMPETÈNCIES 
PROFESSIONALS

– Muntar  i  mantenir  infraestructures  de 
telecomunicació  en  edificis,  instal·lacions 
elèctriques  de  baixa  tensió,  màquines 
elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant la 
normativa  i  la  reglamentació  vigent,  els 
protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, 
assegurant la seva funcionalitat i el respecte al 
medi ambient.

MODULS QUE 
S'IMPARTEIXEN

1r CURS
– 0232. Automatismes industrials.

(295 h/any –  9 h/setmana).
– 0233. Electrònica. (90 h/any – 3 h/setmana).
– 0234. Electrotècnia. (190 h/any – 6h/setmana).
– 0235. Instal·lacions elèctriques interiors.

(295 h/any  –  9 h/setmana).
– 0241. Formació i orientació laboral

(90 h/any  – 3 h/setmana).

2n CURS
– 0236. Instal·lacions de distribució.

(130 h/any – 6h /setmana).
– 0237. Infraestructures comunes de 

telecomunicació en habitatges i edifici.
(130 h/any – 6 h/setmana).

– 0238. Instal·lacions domòtiques.
(130 h/any – 6h/setmana).

– 0239. Instal·lacions solars fotovoltaiques.
(60 h/any – 3 h/setmana).

– 0240. Màquines elèctriques. (130 h/any – 6 h/setmana).
– 0242. Empresa i iniciativa emprenedora.

(60 h/any – 3 h/setmana).
– 0243. Formació en centres de treball.

(3r trimestre). (400 h).

SORTIDES 
PROFESSIONALS

– Instal·lador/a mantenidor/a electricista.
– Electricista de construcció.
– Electricista industrial.
– Electricista de manteniment.
– Instal·lador/a mantenidor/a de sistemes 

domòtics.
– Instal·lador/a mantenidor/a d'antenes.
– Instal·lador/a de telecomunicacions en edificis 

d'habitatges.
– Instal·lador/a mantenidor/a d'equips i 

instal·lacions telefòniques.
– Muntador/a d'instal·lacions d'energia solar 

fotovoltaica.

ACCÉS A ALTRES 
ESTUDIS

– L'alumnat  que  hagi  superat  íntegrament  un 
CFGM  pot  accedit  a  qualsevol  modalitat  de 
batxillerat o a un CFGS de la mateixa família, 
mitjançant la corresponent prova d'accés, si es 
tenen 18 anys o es compleixen abans del dia 
que s'ha de fer la prova.
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IES ARXIDUC LLUÍS 
SALVADOR

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

INSTAL·LACIONS 
ELECTRIQUES I 
AUTOMÀTIQUES


