
BENVINGUTS I BENVINGUDES 

INSTITUT RAMBLA PRIM



Sistema integrat de la Formació Professional



Educació Postobligatòria

GRADUAT ESO

BATXILLERAT

CFGM CFGS

UNIVERSITAT

Prova accés a CFGS

PAU

1. Curs Incorporació a GS (CIGS)

2. Directe amb CFGM (Setembre) 
si hi han places lliures

Prova accés a CFGM





 ESO

 Batxillerat

 Cicles Formatius de FPB

 Cicles Formatius de Grau Mitjà

 Cicles Formatius de Grau Superior

 Curs d’Accés a Grau Superior

 Programes d’Inserció i Formació

 IFE (Itineraris Formatius Específics)



 CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

 CFGM Instal·lacions de telecomunicacions

 CFGM Gestió administrativa

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Acredita’t

Acredita’t



 CFGS Automatització i robòtica industrial 

 CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats

 CFGS Administració i finances

 CFGS Educació i control ambiental

Cicles Formatius de Grau Superior





QUÈ ÉS ACREDITA’T?

 Avaluació i acreditació de competències professionals

adquirides a través de:

 l’experiència laboral o

 de vies no formals de formació



Per participar en l'avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir els requisits 
següents: 
 

1) Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents: 
 Certificat de registre de ciutadania comunitària, 
 Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, 
 Autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor. 

 
2) Tenir 20 anys complerts en el moment de formalitzar la sol·licitud de preinscripció. 

 
3) Tenir experiència laboral (com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari) 

o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals dels àmbits 
que es volen acreditar.  
 
Cal tenir en els últims 10 anys:  

a) 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en 
total, o  

b) Almenys 300 hores de formació. 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ



Inscripció a la 
fase 

d’assessorament

Pagament del 
preu públic 
(26,00€)

Comunicació 
del resultat als 

aspirants

Inscripció a la 
fase d’avaluació

Pagament del 
preu públic 

(13,00€/UC)

Comunicació 
del resultat als 

aspirants

PREINSCRIPCIÓ

Elaboració de la 
llista d’admesos i 

exclosos

Elaboració de la 
llista d’admesos i 

exclosos

FASES DEL PROCÉS D’ACREDITACIÓ
ORIENTACIÓ

SESIÓ 
INFORMATIVA



UC acreditades

Avaluació de 
competències

MÓN 
LABORAL

Unitat de 
competència

Unitat de 
competència

Unitat de 
competència

Convalidacions Exempcions

Ensenyaments 
professionals

Certificat de 
professionalitat

MÓN 
LABORAL

MÓN 
LABORAL

Amb requisits d’accés Amb requisits 

d'accés

Amb totes les UC d’un 
certificat superades. 
Exempció total sense 

requisits.



ÁMBIT: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTALA·LACIONS
Famílies Professionals dels cicles: Electricitat i electrònica i  Instal·lació i manteniment.
Cicle Formatiu Codi QP Qualificació Professional

CFGM 
Instal·lacions 
elèctriques i 
automàtiques

EE_2-257_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

EE_2-043_2 Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions en edificis

EA_2-261_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques

CFGM
Instal·lacions de 
produció de 
calor

EA_2-190_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques

EA_2-472_2 Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d'instal·lacions 
receptores i aparells de gas

IM_2-368_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques

CFGM
Instal·lacions 
frigorífiques i de 
climatització

IM_2-369_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció

IM_2-040_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques

CFGM
Manteniment 
electromecànic

IM_2-041_2 Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial

EE_2-599_2 Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial

FM_2-352_2 Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i de maquinària industrial



Cicle formatiu Codi 
certificat

Certificat de 
professionalitat Codi QP

Unitats de competència Catàleg de Qualificacions Professionals

Codi català
Codi estatal Denominació

CFGM 
Instal·lacions
elèctriques i 
automàtiques

ELEE0109

Muntatge i 
manteniment
d'instal·lacions
elèctriques de baixa
tensió

EE_2-
257_2

1
UC_2- 0820-11_2
UC0820_2

Muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis 
destinats principalment a habitatges.

M2

2
UC_2- 0821- 11_2
UC0821_2

Muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis
comercials, d'oficines i d'una o diverses indústries.

3
UC_2- 0822- 11_2
UC0822_2

Muntar i mantenir instal·lacions d'automatismes en l'entorn d'habitatges i 
petita indústria.

M1 / 
M5

4
UC_2- 0823- 11_2
UC0823_2

Muntar i mantenir xarxes elèctriques aèries de baixa tensió.

M3
5

UC_2- 0824- 11_2
UC0824_2

Muntar i mantenir xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió

6
UC_2-0825- 11_2
UC0825_2

Muntar i mantenir màquines elèctriques. M7

ELES0108

Muntatge i 
manteniment
d'infraestructures de 
telecomunicació en
edificis

EE_2-
043_2

1
UC_2-0120-11_2
UC0120_2

Muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió
sonora i TV en edificis o conjunts d'edificacions (antenes i via cable).

M4

2
UC_2-0121-11_2
UC0121_2

Muntar i mantenir instal·lacions d'accés al servei de telefonia disponible 
al públic i instal·lacions de control d'accés (telefonia interior i 
videoporteria).

3
UC_2-2272-11_2
UC2272_2

Muntar i mantenir instal·lacions destinades a xarxes de gestió, control, 
seguretat i comunicació interior  en edificis.

ENAE0108

Muntatge i 
manteniment
d'instal·lacions solars
fotovoltaiques

EA_2-
261_2

1
UC_2-0835-11_2
UC0835_2 Replantejar instal·lacions solars fotovoltaiques.

2
UC_2-0836- 11_2
UC0836_2 Muntar instal·lacions solars fotovoltaiques.

M6
3

UC_2-0837-11_2
UC0837_2 Mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques.



Mòduls Professionals CFGM INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES Durada
M1. Automatismes industrials 231 h
M2. Instal·lacions elèctriques interiors 264 h
M3. Instal·lacions de distribució 99 h
M4. Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis. 99 h
M5. Instal·lacions domòtiques 132 h
M6. Instal·lacions solars fotovoltaiques 66 h
M7. Màquines elèctriques 99 h
M8. Instal·lacions elèctriques especials 132 h
M9. Electrònica 66 h
M10. Electrotècnia 165 h
M11. Formació i orientació laboral 99 h
M12. Empresa i iniciativa emprenedora 66 h
M13. Anglès tècnic 99 h
M14. Síntesi 66 h
M15. Formació en centres de treball. 317 h



Cicle formatiu Codi certificat Certificat de 
professionalitat Codi QP

Unitats de competència Catàleg de Qualificacions Professionals

Codi català
Codi estatal Denominació

CFGM
Instal·lacions de 
producció de 
calor

ENAS0110

Muntatge, posada en 
servei, manteniment, 
inspecció i revisió 
d'instal·lacions 
receptores i aparells de 
gas

EA_2-
472_2

1
UC_2-1522-11_2
UC1522_2

Realitzar instal·lacions receptores comunes i individuals de gas.

2
UC_2-1523-11_2
UC1523_2

Realitzar la posada en servei, inspecció i revisió periòdica d'instal·lacions 
receptores de gas.

3
UC_2-1524-11_2
UC1524_2

Realitzar la posada en marxa i adequació d'aparells a gas.

4
UC_2-1525-11_2
UC1525_2

Mantenir i reparar instal·lacions receptores i aparells de gas.

5
UC_2-1526-11_2
UC1526_2

Prevenir riscos en instal·lacions receptores i aparells de gas.

ENAE0208
Muntatge i manteniment 
d'instal·lacions solars 
tèrmiques

EA_2-
190_2

1
UC_2-0601-11_2
UC0601_2

Replantejar instal·lacions solars tèrmiques.

2
UC_2-0602-11_2
UC0602_2

Muntar captadors, equips i circuits hidràulics d'instal·lacions solars 
tèrmiques.

3
UC_2-0603-11_2
UC0603_2

Muntar circuits i equips elèctrics d'instal·lacions solars tèrmiques.

4
UC_2-0604-11_2
UC0604_2

Posar en servei i operar instal·lacions solars tèrmiques.

5
UC_2-0605-11_2
UC0605_2

Mantenir instal·lacions solars tèrmiques.

IMAR0408
Muntatge i manteniment 
d'instal·lacions 
calorífiques

IM_2-
368_2

1
UC_2-1156-11_2
UC1156_2

Muntar instal·lacions calorífiques.

2
UC_2-1157-11_2
UC1157_2

Mantenir instal·lacions calorífiques.



Cicle formatiu Codi certificat Certificat de 
professionalitat Codi QP

Unitats de competència Catàleg de Qualificacions Professionals
Codi català
Codi estatal Denominació

CFGM Tècnic en 
Instal·lacions
frigorífiques i de 
climatització

IMAR0208

Muntatge i 
manteniment 
d'instal·lacions de 
climatització i 
ventilació-extracció

IM_2-369_2

1
UC_2-1158-11_2
UC1158_2

Muntar instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.

2
UC_2-1159-11_2
UC1159_2

Mantenir instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.

IMAR0108

Muntatge i 
manteniment
d'instal·lacions
frigorífiques

IM_2-040_2
1

UC_2-0114-11_2
UC0114_2

Muntar instal·lacions de refrigeració comercial i industrial.

2
UC_2-0115-11_2
UC0115_2

Mantenir instal·lacions de refrigeració comercial i industrial.



Cicle formatiu Codi certificat Certificat de 
professionalitat Codi QP

Unitats de competència Catàleg de Qualificacions Professionals
Codi català
Codi estatal Denominació

CFGM
Manteniment 
electromecànic

IMAQ0108
Manteniment i 
muntatge mecànic 
d'equip industrial

IM_2-041_2
1

UC_2-0116-11_2
UC0116_2

Muntar i mantenir maquinària i equip mecànic.

2
UC_2-0117-11_2
UC0117_2

Mantenir sistemes mecànics hidràulics i pneumàtics de línies de 
producció automatitzades.

ELEM0311

Muntatge i 
manteniment de 
sistemes
d'automatització
industrial

EE_2-599_2

1
UC_2-1978-11_2
UC1978_2

Muntar sistemes d'automatització industrial.

2
UC_2-1979-11_2
UC1979_2

Mantenir sistemes d'automatització industrial.

FMEE0208

Muntatge i posada 
en marxa de béns 
d'equip i de 
maquinària 
industrial

FM_2-352_2

1
UC_2-1263-11_2
UC1263_2

Muntar, reparar i posar en marxa sistemes mecànics.

2
UC_2-1264-11_2
UC1264_2

Muntar, reparar i posar en marxa sistemes pneumàtics, hidràulics, 
elèctrics i electrònics de béns d'equip i maquinària industrial.

3
UC_2-1265-11_2
UC1265_2

Realitzar operacions de mecanització i unió en processos de 
muntatge de béns d'equip i maquinària industrial.



INSCRIPCIÓ ASSESSORAMENT



2.1) Justificant del pagament (o del document justificatiu de exempció o 
reducció de taxes)

2.2) Sol·licitud d’inscripció emplenada 

2.3) Document protecció dades emplenat

2.4) Portafolis emplenat.
Es recomana guardar copia digital d’aquest document per lliurar-la en la següent 
fase del procediment. Si algú apartat no es sap o no es pot emplenar, 
s’emplenarà amb l’ajuda del assessor a la següent fase.

INSCRIPCIÓ



LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ

I PREGUNTES



GRÀCIES 

PER LA SEVA ASSISTÈNCIA


