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Tenen accés directe al cicle les persones 
que compleixen algun dels requisits  
següents:

Tenir el títol de graduat en educació             
secundària obligatòria.

Haver superat la prova d’accés a cicles 
formatius de grau mitjà.

Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.

Haver superat el segon curs del batxillerat 
unificat i polivalent (BUP).

Tenir altres estudis equivalents a efectes 
acadèmics.

Haver superat la prova d’accés a la uni-
versitat per a majors de 25 anys.

Haver superat un programa de formació 
i inserció (PFI) amb nota igual o superior 
a 8.

Tenir un títol per accedir a un cicle forma-
tiu de grau superior.

Accés al Cicle Formatiu
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Què puc fer en acabar el cicle formatiu?

Quines sortides professionals tinc? 

Mòdul Professional 1
Automatismes industrials
UF1: Dibuix tècnic aplicat als automatismes. 
UF2: Mecanització de quadres elèctrics. 
UF3: Automatització elèctrica cablada.
UF4: Automatització pneumàtica i electropneumàtica.
UF5: Automatització programable.

Mòdul Professional 2
Instal·lacions elèctriques interiors
UF1: Equips, dispositius, materials i eines. 
UF2: Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’ha-
bitatges.
UF3: Instal·lacions elèctriques interiors en locals, ofici-
nes i indústries.
UF4: Documentació tècnica de les instal•lacions elèctri-
ques interiors.
UF5: Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la represen-
tació gràfica d’instal·lacions elèctriques.

Mòdul Professional 3
Instal·lacions de distribució
UF1: Centres de transformació i xarxes de distribució 
en baixa tensió.
UF2: Instal·lacions d’enllaç.

Mòdul Professional 4
Infraestructures comunes de telecomunicació en 
habitatges i edificis
UF1: Instal·lacions d’antenes.
UF2: Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomu-
nicació.
                     
Mòdul Professional 5
Instal·lacions domòtiques
UF1: Automatització d’habitatges.
UF2: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descen-
tralitzats de bus.
UF3: Instal·lacions domòtiques amb autòmats progra-
mables.
UF4: Instal·lacions domòtiques amb sistemes de co-
rrents portadors.
UF5: Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil.

Mòdul Professional 6
Instal·lacions solars fotovoltaiques

Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques: UF1
Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques: UF2

Mòdul Professional 7
Màquines elèctriques

Transformadors: UF1
Màquines rotatives de corrent continu.: UF2

Màquines rotatives de corrent altern: UF3

Mòdul Professional 8
                       Instal·lacions elèctriques especials

Instal·lacions d’enllumenat exterior: UF1
Instal·lacions de receptors i de característiques especials: UF2

Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques 
especials: UF3

 
Mòdul Professional 9

Electrònica
Electrònica digital: UF1

Electrònica analògica: UF2

Mòdul Professional 10
Electrotècnia

Corrent continu i electromagnetisme: UF1 
Corrent altern: UF2

Màquines elèctriques: UF3
Seguretat en les instal·lacions electrotècniques: UF4

Mòdul Professional 11
Formació i orientació laboral

Incorporació al treball: UF1
Prevenció de riscos laborals: UF2

Mòdul Professional 12
Anglès tècnic                                         

 
Mòdul Professional 13

Síntesi
                                                       

Mòdul Professional 15
Formació en centres de treball

Electricista industrial i d’instal·lacions 
elèctriques d’edificis.
Instal·lador/a de línies elèctriques, 
equips electrònics en edificis, antenes 
i equips telefònics.
Electricista de construcció.
Electricista de manteniment.
Instal·lador/a i mantenidor/a de siste-
mes domòtics.
Muntador/a d’instal·lacions d’energia 
solar fotovoltaica.

Un cicle de grau superior

Batxillerat

Món laboral
 
  


