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Automatització
i robòtica 
industrial

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

Haver superat el curs de formació especí-
fic per a l’accés als cicles de grau superior 
d’acord amb l’opció cursada.

Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic 
superior o equivalent a efectes acadèmics.

Haver superat el segon curs de batxillerat 
de qualsevol modalitat de batxillerat ex-
perimental. 

Haver superat el curs d’orientació univer-
sitària (COU) o el preuniversitari.

Tenir qualsevol titulació universitària o 
una d’equivalent.

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

Haver superat la prova d’accés als cicles 
formatius 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
Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
UF1: Automatització elèctrica cablada.
UF2: Automatització pneumàtica i electropneumàtica. 
UF3: Automatització hidràulica i electrohidràulica.

Mòdul Professional 2
Sistemes seqüencials programables
UF1: Instal·lació i muntatge de PLCs. 
UF2: Programació de PLCs.
UF3: Disseny de sistemes seqüencials.

Mòdul Professional 3
Sistemes de mesura i regulació
UF1: Sensors, sistemes de condicionament i mesura
i dispositius d’accionament.
UF2: Sistemes de regulació automàtica. 
UF3: Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades.

Mòdul Professional 4
Sistemes de potència
UF1: Configuració d’instal•lacions elèctriques. 
UF2: Màquines elèctriques.
UF3: Electrònica de potència. 

Mòdul Professional 5
Documentació tècnica
UF1: Documentació gràfica en projectes d’automatit-
zació i robòtica industrial. 
UF2: Documentació escrita en projectes d’automatit-
zació i robòtica industrial.
UF3: Pressupostos en projectes d’automatització i 
robòtica industrial.             
 
                  
Mòdul Professional 6
Sistemes programables avançats
UF1: Sistemes avançats de control industrial.
UF2: Sensors avançats.

Mòdul Professional 7
Robòtica industrial

Configuració de robots industrials: UF1
Programació de robots industrials: UF2

Manteniment de robots industrials: UF3
Servo-accionaments: UF4

       
Mòdul Professional 8

Comunicacions industrials
Estructures i protocols de comunicacions indus-

trials: UF1 
Sistemes de control i supervisió de processos: UF2

  Xarxes industrials: UF3
Sistemes d’accés remot a processos 

industrials: UF4

Mòdul Professional 9
Integració de sistemes d’automatització industrial

        Planificació i gestió dels processos de mun-
tatge: UF1 

               Muntatge, programació i ajust dels 
sistemes: UF2

Posada en marxa dels sistemes 
d’automatització: UF3 

 Planificació i gestió del manteniment dels 
sistemes d’automatització: UF4 

Mòdul Professional 10
Informàtica industrial

Equips, xarxes locals i entorn Web: UF1
Programació d’equips i sistemes industrials: UF2

Mòdul Professional 11
Formació en centres de treball

Incorporació al treball: UF1
 Prevenció de riscos laborals: UF2

Mòdul Professional 12
Empresa i iniciativa emprenedora

Empresa i iniciativa emprenedora: UF1

Mòdul Professional 13
Projecte d’automatització i robòtica industrial

 
Mòdul Professional 14

Formació en centres de treball

Què puc fer en acabar el cicle formatiu?

Accedir a un altre cicle formatiu de grau 
superior. 

Accedir a estudis universitaris oficials.

• Cap d’equip de supervisió de muntatge i de 
manteniment de sistemes d’automatització
industrial.
• Verificador o verificadora d’aparells, qua-
dres i equips elèctrics.
• Cap d’equip en un taller electromecànic.
• Tècnic o tècnica en organització de manteni-
ment de sistemes d’automatització industrial.
• Tècnic o tècnica de posada en marxa de sis-
temes d’automatització industrial.
• Projectista de sistemes de control de siste-
mes d’automatització industrial.
• Projectista de sistemes de mesura i regulació 
de sistemes d’automatització industrial.


