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FORMA D'ACCÉS

ACCÉS DIRECTE

– Alumnes en possessió de títol de Batxillerat 
LOGSE o LOE

– Alumnes que hagin superat qualsevol 
batxillerat experimental.

– Títol Tècnic Superior o Especialista
– Alumnes amb titulació COU o PREU

Titulació universitària o equivalent.

ACCÉS MITJANÇANT PROVA 

– Tenir 19 anys complits.
– Tenir 18 anys complits: alumnes amb la 

titulació de TÈCNIC de la mateixa família 
professional.

COMPETÈNCIES 
PROFESSIONALS

– Desenvolupar projectes, gestionar i supervisar 
el muntatge i manteniment d'instal.lacions 
electrotècniques en l'àmbit del reglament 
electrotècnic per baixa tensió (REBT)

– Supervisar  el  manteniment  d'instal.lacions 
d'infraestructures  comunes  de  telecomunica-
cions,  a  partir  de  la  documentació  tècnica, 
especificacions,  normativa  i  procediments 

establerts,  assegurant  el  funciona-ment,la 
qualitat, la seguretat, i la conservació del medi 
ambient.   

MODULS QUE 
S'IMPARTEIXEN

1r CURS
– 0519.Documentació tècnica en instal.lacions 

elèctriques(105 h/any – 3h/setmana).
– 0520.Sistemes i circuits elèctrics(130 h/any – 

4h/setmana).
– 0522.Desenvolupament de xarxes elèctriques i 

centres de trasnformació(130 h/any – 4h/setmana).
– 0523.Configuració d'instal.lacions domòtiques 

i automàtiques(155 h/any – 5h/setmana). ( impartit en  llengua 
anglesa)

– 0524.Configuració d'instal.lacions elèctriques
(155 h/any – 5h/setmana).

– 0602.Gestió del muntatge i manteniment 
d'instal·lacions elèctriques (105 h/any – 3h/setmana).

– 0527.Formació i orientació laboral (90h/any – 
3h/setmana).

2n CURS
– 0517.Processos en instal·lacions 

infraestructures comunes de 
telecomunicacions(130 h/any – 7h/setmana).

– 0518.Tècniques i processos en instal.lacions 
elèctriques (190 h/any – 9h/setmana). 

– 0521.Tècniques i processos en instal.lacions 
domòtiques i automàtiques(180 h/any – 9h/setmana)
(impartit  en  llengua anglesa)

– 0528.Empresa e iniciativa emprenedora (60h/any 
– 3h/setmana).

– 0529.Formació en centres de treball(FCT) (400h).
– 0526.Projecte de sistemes electrotècnics i 

automatitzats. (40h).

 

SORTIDES 
PROFESSIONALS

– Tècnic en projectes electrotècnics
– Projectista de:

– instal.lacions elèctriques en baixa tensió i per a 
habitatges i edificis, per a locals especials.

–  instal.lacions d'enllumenat exterior.
– Línies elèctriques de distribució de energia elèctrica 

en mitja tensió i centres de trasnformació.
– Instal·lacions antenes i  telefonia per a habitatges i 

edificis.
– Coordinador tècnic d'instal.lacions electrotècniques 

de baixa tensió per als edificis.
– Tècnic de supervisió, verificació i control d'equips i 

instal·lacions electrotècniques i automatitzades.
– Tècnic supervisor d'instal.lacions d'enllumenat 

exterior.
– Capatàs d'obres en instal.lacions electrotècniques.
– Cap d'equip d'instal.ladors de baixa tensió per 

edificis.
– Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa 

tensió i enllumenat exterior.
– Tècnic de supervisió, verificació i control d'equips 

en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió 
i enllumenat exterior.

– Capatàs d'obres en xarxes elèctriques de distribució 
en baixa tensió i enllumenat exterior.

– Encarregat d'obres en xarxes elèctriques de 
distribució en baixa tensió i enllumenat exterior.

- Cap d'equip en xarxes elèctriques de distribució en baixa 
tensió i enllumenat exterior.
- Gestor del manteniment d'instal.lacions elèctriques de 
distribució i enllumenat exterior.



ACCÉS A ALTRES 
ESTUDIS

- El títol de Tècnic Superior en Sistemes 
Electrotècnics i Automatitzats permet l'accés 
directe per a cursar qualsevol altre cicle 
formatiu de grau superior, en les condicions 
d'admissió que s'estableixin. 

- El títol de Tècnic Superior en Sistemes 
Electrotècnics i Automatitzats permet l'accés 
directe als ensenyaments conduents als 
títols universitaris de grau en les condicions 
d'admissió que s'estableixin. 
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