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Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Instal·lacions Elèctriques 
i Automàtiques

En aquest cicle formatiu aprendras a muntar i mantenir infraestructures de telecomu-
nicació en edificis,  instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques 
i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de 
qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi 
ambient. 

En acabar el cicle formatiu  obtindràs el carnet d’instal·lador elèctric que lliura el 
ministeri d’Indústria. 

Durada: 2000 h 

Aquest cicle formatiu té una durada de 1.650 hores lectives (distribuïdes en dos cur-
sos escolars) i 350 hores de pràctiques en empreses.

Estudis

Automatismes industrials• 
Instal·lacions elèctriques interiors• 
Instal·lacions de distribució• 
Infraestructures comunes de telecomu-• 
nicació en habitatges i edificis.
Instal·lacions domòtiques• 
Instal·lacions solars fotovoltaiques• 
Màquines elèctriques• 
Instal·lacions elèctriques especials• 
Electrònica• 
Electrotècnia• 
Formació i orientació laboral• 
Empresa i iniciativa emprenedora• 
Síntesi• 

Sortides Professionals

Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió • 
Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis • 
Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques. • 

Instal•lador/a electricista autoritzat/da, Categoria bàsica (IBTB)

Mitjançant conveni entre els departaments de Treball i Indústria i d’Educació, 
els alumnes que superin els mòduls professionals i obtinguin el títol de tècnic en 
instal•lacions elèctriques i automàtiques tenen la possibilitat d’obtenir directament el 
carnet professional d’instal•lador electricista autoritzat, categoria bàsica (IBTB). 

Equipaments

 Cadascuna de les nostres aules està 
especialment equipada amb el material 
adequat per al desenvolupament de les 
classes, la qual cosa  permet que l’alumne 
en tot moment disposi del material tècnic 
necessari per a la realització de les diver-
ses pràctiques.                          . 

 Totes i cadascuna de les aules informàti-
ques disposen ’un ordinador per a cadascun dels llocs de treball, amb les caracterís-
tiques tècniques adequades per cobrir les necessitats de programari que requereixen 
les matèries impartides. 

Pràctiques en empreses 

L’Institut El Palau col·labora activament amb nombroses empreses del sector, on els  
alumnes realitzen el crèdit de FCT (Formació en Centres de Treball). 

 Alt grau d’inserció laboral. 

Accés als Cicles Formatius de Grau Superior 

En acabar el cicle formatiu de grau mitjà, l'alumne pot continuar estudiant amb accés
directe a qualsevol cicle formatiu de grau superior, com per a exemple: 

Edificació i obra civil • 
Arts gràfiques • 
Manteniment i serveis a la producció • 
Manteniment de vehicles autopropulsats • 
Electricitat i electrònica • 
Comunicació, imatge i so • 
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