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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES  
Grau Mitjà  (RD 177/2008) 

ACCÉS 

● Accés amb títol de graduat en educació secundària obligatòria (accés via ESO).  
● Accés amb un títol de formació professional bàsica (accés via FPB).  
● Accés mitjançant la superació dels mòduls obligatoris d’un programa de qualificació 

professional inicial, la superació del curs de formació específic per a l’accés a cicles de 
grau mitjà, la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, la prova 
d’accés a cicles formatius de grau superior, la superació del curs de formació específic 
per a l’accés a cicles formatius de grau superior o la prova d’accés a la universitat per a 
més grans de 25 anys (accés per altres vies). 

COMPETÈNCIA GENERAL 

● Muntar i mantenir equips i instal·lacions de distribució i subministrament d’energia 
elèctrica a baixa tensió 

● Muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions en l’àmbit d’edificis 
● Muntar i mantenir equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques 
● Muntar, mantenir i assajar màquines elèctriques estàtiques i rotatives 
● Dur a terme l’administració, gestió i comercialització en la petita empresa. 

DURADA 

La durada del Cicle és de 2000 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics. Durant el darrer 
trimestre del segon curs es realitza la Formació en Centres de Treball. 

 
CONTINGUTS DELS MÒDULS 

Primer Curs 

● Instal·lacions elèctriques interiors (295 h) 

Tècniques, normatives i materials per a realitzar instal·lacions elèctriques interiors: 
habitatges, locals comercials, indústries i altres establiments...  

● Automatismes industrials (295 h) 

Realització d’esquemes d'automatismes, estudi de materials, mecanitzat i muntatge de 
quadres elèctrics de protecció i comandament. 

● Electrotècnia (190 h) 

Conceptes i fenòmens elèctrics. Estudi dels circuits elèctrics. Màquines elèctriques, 
estàtiques i rotatives. 

● Electrònica (90 h) 
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Estudi de circuits electrònics analògics i digitals. Simulació, disseny i localització d’avaries 
en circuits electrònics. 

● Formació i orientació laboral (90 h) 

Estudi de la legislació laboral: Drets i deures dels treballadors i empresaris.  

Segon curs 

● Instal·lacions de distribució (130 h)  

Xarxes de baixa tensió (aèries, subterrànies, enllumenat públic i comunicació). 
Instal·lacions d'enllaç. Tarifes elèctriques. Legalització de les instal·lacions  

● Instal·lacions solars fotovoltaiques (60h) 

Càlcul, planificació, dimensionament i muntatge d’instal·lacions solars. Localització 
d’avaries. Normativa vigent. 

● Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis (130 h) 

Càlcul, dimensionament, planificació i muntatge d’instal·lacions de telefonia, antenes de 
TV (terrestres i satèl·lit). Aplicació de la normativa vigent.  

● Instal·lacions domòtiques (130 h) 

Tècniques de control del confort, de l'energia i de la seguretat en les instal·lacions 
electrotècniques. Realització d'instal·lacions mitjançant ones portadores, bus KNX i PLC 
(autòmats programables)  

● Màquines elèctriques (130 h) 

Construir, assajar, instal·lar i mantenir màquines elèctriques. 

● Empresa i iniciativa emprenedora (60h) 

Iniciativa emprenedora, l’empresa i el seu entorn, la funció econòmica, administrativa, la 
funció comercial i de marketing. Els recursos humans. 

● Formació en Centres de Treball (400 h) 

Realització d’una estada formativa a una empresa del sector elèctric, fent feina real, 
prèviament programada i relacionada amb els continguts apresos.  

SORTIDES PROFESSIONALS 

● Instal·lador/a de línies elèctriques 
● Instal·lador/a elèctric 
● Electricista en general 
● Muntador/a de quadres elèctrics 
● Instal·lador/a reparador/a d'electrodomèstics 
● Instal·lador/a d'antenes i d’equips telefònics 
● Mantenidor/a d’instal·lacions elèctriques industrials i/o d’hotels. 
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CONTINUACIÓ ESTUDIS 

● Cicles formatius de grau mitjà 
● Cicles formatius de grau superior 
● Batxillerat 
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