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Instal·lacions de 
telecomunicacionsTenen 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 univer-
sitat 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.
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Què puc fer en acabar el cicle formatiu?

Quines sortides professionals tinc?

Mòdul Professional 1
Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i 
edificis
UF1: Instal·lacions d’antenes.
UF2: Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació.

Mòdul Professional 2
Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia
UF1: Muntatge de xarxes locals cablades.
UF2: Instal·lació i manteniment de xarxes locals cablades.
UF3: Infraestructures de xarxes de dades sense fil.
UF4: Centraletes telefòniques de baixa capacitat.

Mòdul professional 3
Instal·lacions de megafonia i sonorització
UF1: Configuració d’instal·lacions de megafonia i sonoritza-
ció.
UF2: Muntatge d’instal·lacions de megafonia i sonorització.
UF3: Manteniment d’instal·lacions de megafonia i sonorit-
zació.

Mòdul Professional 4
Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica                   
UF1: Instal·lacions de circuit tancat de televisió.                           
UF2: Instal·lacions de seguretat electrònica.

Mòdul Professional 5
Equips microinformàtics
UF1: Muntatge d’equips informàtics.
UF2: Instal·lació i configuració d’equips informàtics.
UF3: Manteniment d’equips informàtics.
UF4: Aplicacions informàtiques.

Mòdul Professional 6
Instal·lacions domòtiques                             
UF1: Automatització d’habitatges.
UF2: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats 
de bus.
UF3: Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables.
UF4: Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents 
portadors.
UF5: Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil.

Mòdul Professional 7
Instal·lacions de radiocomunicació

Instal·lació d’equips i sistemes de radiocomunicacions: UF1
Manteniment d’equips i sistemes de radiocomunicacions: UF2

Mòdul Professional 8
Instal·lacions elèctriques bàsiques

Muntatge de circuits elèctrics bàsics: UF1 
Instal·lacions elèctriques bàsiques en habitatges: UF2

Instal·lacions elèctriques bàsiques en locals: UF3
Instal·lacions de motors elèctrics: UF4

Mòdul Professional 9
Electrònica aplicada

Circuits de corrent continu i electromagnetisme: UF1
Circuits de corrent altern: UF2

Electrònica analògica: UF3
Electrònica digital no programable: UF4

Electrònica digital microprogramable: UF5

Mòdul Professional 10
Formació i orientació laboral

Incorporació al treball: UF1
Prevenció de riscos laborals: UF2

Mòdul Professional 11
      Empresa i iniciativa emprenedora                                          

Mòdul Professional 12
Anglès tècnic

                                

Mòdul Professional 13
Síntesi

                                

Mòdul Professional 14
Formació en centres de treball

Un cicle de grau superior

Batxillerat

Món laboral

Instal·lador/a d’antenes o de sistemes de 
seguretat i de telecomunicacions en edificis 
d’habitatges.
Tècnic/a en xarxes locals i telemàtica, ca-
blades i WiFi.
Instal·lador/a de telefonia.
Instal·lador/a de sistemes de videovigilàn-
cia.
Tècnic/a en instal•lacions de so.
Instal·lador/a de megafonia.
Instal·lador/a i mantenidor/a de sistemes 
domòtics.
Tècnic/a en instal·lació i manteniment d’eq-
quips informàtics.
Tècnic/a en muntatge i manteniment de sis-
temes de radiofusió.
Tècnic/a en instal·lacions de telecomunica-
cions en general.


