
 
 
 
 
C/ Joan Miró, 22 07300 Inca 
Tel. 971 881711 
secretaria@paucasesnovescifp.cat  

 

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
 Grau Mitjà  (RD 1632/2009) 

  

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 

Instal·lacions, configuració i optimització dels diferents sistemes de telecomunicacions: telefonia, xarxes 
locals, televisió, etc. Així com els sistemes de megafonia, sonorització, domòtica i circuit tancat de televisió 
per a la seguretat. 

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 

● Infraestructures comuns de telecomunicacions en habitatges i edificis (130 h).  

Distribució de la senyals de telecomunicacions dins els edificis per tenir en cada toma una senyal 
adient. 

● Electrònica aplicada (195 h)  

Coneixements bàsics de la electrònica analògica i digital. 

● Equips microinformàtics (140 h)  

Muntatge d’ordinadors i perifèrics, configuració i instal·lació de sistemes operatius. Ofimàtica. 

● Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia (210 h)  

Muntatge i configuració de xarxes locals i xarxes de telefonia. 

● Instal·lacions elèctriques bàsiques (195 h) 

Disseny i muntatge d’instal·lacions elèctriques dins edificis 
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● Formació i Orientació Laboral (90 h) 

Normativa laboral i seguretat social, tipus de contractes, principis d’economia i mercat de treball. 
Prevenció de riscos laborals. 

Segon curs 

● Instal·lacions domòtiques (130 h)  

Distribucions i instal·lacions de sistemes de domòtics. Cases intel·ligents. 

● Instal·lacions de megafonia i sonorització (150 h) 

Adequació i disseny de sistemes de megafonia i condicionament d’una correcta sonorització. 

● Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica (160 h) 

Instal·lacions de CCTV aplicades a la seguretat en vivendes.  

● Instal·lacions de radiocomunicacions.  

Configuració d’equips de radiodifusió i mantenir-los. Radioenllaços. 

● Empresa i iniciativa emprenedora (60 h)  

Desenvolupar la pròpia iniciativa a l’àmbit empresarial, tant cap a la pròpia ocupació com cap a 
l’assumpció de responsabilitats i funcions a l’ocupació per compte aliè.  

● Formació en centres de treball (400 h) 

Pràctiques reals a empreses del sector. 

 

SORTIDES PROFESSIONALS 

● Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes. 
● Instal·lador d’antenes. 
● Instal·lador de sistemes de seguretat. 
● Tècnic en instal·lació I manteniment xarxes locals i telemàtica. 
● Instal·lador-muntador d’equips telefònics i telemàtics. 
● Tècnic en instal·lacions de so i megafonia. 
● Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics. 
● Instal·lador instal·lador-mantenidor d’equips informàtics. 
● Instal·lador en muntatge i manteniment de sistemes de radiodifusió 

CONTINUACIÓ ESTUDIS 

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