
C/ Mallorca, s/n.08214 Badia del Vallès (Barcelona)

Tel. 937 187 506 - Fax 937 181 821

Web: www.iBadia.cat

e-mail: iesbadia@xtec.cat

GPS: N 41º30.320’-E2º07.107’

Institut de Badia del Vallès
QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

Reconeixem la teva experiència laboral

SORTIDES PROFESSIONALS

5 Aules-Tallers Elèctrics

2 Aules-Tallers Informàtica

Aula audio-visual

Aula d’idiomes

Aula de comferències

Aula d’activitats diverses

Aula d’ofimàtica

Biblioteca

EQUIPAMENTS

GRAU SUPERIOR

ELECTROTÈCNICS
SISTEMES

I AUTOMATITZATS

Tècnic en projectes electrotècnics.

Projectista electrotècnic.

Capatàs d’obres en xarxes elèctriques 

de distribució en baixa tensió i 

enllumenat exterior.

Cap d’equip d’instal·ladors de baixa 

tensió per a edificis.

amb tren rodalies C4.

amb bus.

Parking gratuït a l’institut.

Modalitat semipresencial.

Servei d’Assesorament i REconeixement 
(SARE).

Formació Alternança-Dual.

SERVEIS

COM ARRIBAR



2 cursos acadèmics. Torn tarda.

1650 h a l’Institut Badia del Vallès.

350 h pràctiques en centres de treball.

PROGRAMA

COMPETÈNCIA GENERAL

DURADA

DE QUÈ POTS TREBALLAR?

La competència general d’aquest títol 

consisteix a desenvolupar projectes i gestionar 

i supervisar el muntatge i manteniment 

d’instal·lacions electrotècniques en l’àmbit 

del reglament electrotècnic per a baixa 

tensió (REBT). També consisteix a supervisar el 

manteniment d’instal·lacions d’infraestructures 

comunes de telecomunicacions, a partir de 

la documentació tècnica, especificacions, nor-

mativa i procediments establerts, assegurant 

el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la 

conservació del medi ambient.

Batxillerat de qualsevol modalitat.

Prova d’accés cicles de grau superior superada.

Curs d’accés al superior.

Tenir superat el COU o PREU.

ACCÉS

Tècniques i processos en instal·lacions 

elèctriques.

Tècniques i processos en instal·lacions 

domòtiques i atomàtiques.

Configuració d’instal·lacions elèctriques.

Configuració d’instal·lacions 

domòtiques i automàtiques.

Documentació tècnica en instal·lacions 

elèctriques.

Desenvolupament de xarxes elèctriques i 

centres de transformació.

Gestió del muntatge i del manteniment 

d’instal·lacions elèctriques.

Processos en instal·lacions d’Infraestruc-

tures Comunes de les Telecomunicacions.

Sistemes i circuits elèctrics.

Projecte de sistemes electrotècnics i 

automatitzats.

Empresa i Iniciativa Emprenedora.

Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.

UC_2118011_3. Organitzar i gestionar/

supervisar els processos de muntatge de 

les instal·lacions elèctriques en l’entorn 

d’edificis i amb finalitats especials.

UC_2083011_3. Desenvolupar projectes 

d'instal·lacions elèctriques de baixa 

tensió en locals de característiques 

especials i instal·lacions amb finalitats 

especials o en l’entorn d’edificis 

d’habitatges, indústries, oficines i locals 

de pública concurrència.

UC_2127511_3. Planificar i gestionar 

el muntatge i manteniment de xarxes 

elèctriques de baixa tensió i enllumenat 

exterior.

UC_2127611_3. Supervisar i realitzar 

el muntatge i/o manteniment de 

xarxes elèctriques de baixa tensió i 

enllumenat exterior.

UC0831_3. Desenvolupar projectes de 

xarxes elèctriques de baixa tensió.

UC_2083311_3. Desenvolupar projectes 

d'instal·lacions elèctriques de centres


