Cicle Formatiu de Grau Superior
Sistemes electrotècnics i automatitzats
Requisits d’accé s:
Des del sistema educatiu, amb les titulacions següents:
-Batxillerat, COU, FP2
-CFGM i CFGS.

Cicle Formatiu
de Grau Superior
Sistemes electrotècnics i automatitzats

Preinscripció

Del 10 al 17 de juny

Matrícula

Del 1 al 7 de setembre

Inici de curs: Setembre de 2020

Jornada de portes obertes 6 de maig a les 19:00h
Davant FGC, para

da El Palau

Empordà, 7-13
08740 Sant Andreu de la Barca
Tel. 93 653 16 59
Fax. 93 653 37 05
ieselpalau@xtec.cat
www.institutelpalau.com

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Cicle Formatiu de Grau Superior

CFGS
Sistemes electrotècnics
i automatitzats
Instal·lacions
Electrotècniques

L'objectiu del cicle superior sistemes electrotècnis i automatitzats consisteix en:
- Desenvolupar projectes, gestionar i supervisar el muntatge i manteniment
d'instal·lacions. electriques. Tot tenin en compte reglament electrotècnic per a
baixa tensió . Per això l'alumne, un cop acabat el cicle tindrà de manera directa
l'accés al carnet d'instal·lador per signar noves instal·alcions, reformes...
- Desenvolupar i Supervisar el manteniment d'instal·lacions d'infraestructures
comunes de telecomunicacions.
- Coneixements de domòtica, automatismes (cablats i amb automat programable)
i instal·lacions fotovoltaiques.

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 diversespràctiques.
.
Totes i cadascuna de les aules informàtiques disposen ’un ordinador per a cadascun
dels llocs de treball, amb les característiques tècniques adequades per cobrir les
necessitats de programari que requereixen
les matèries impartides.
L’alumne en tot moment treballa en un
entorn altament professional, utilitzant tot
el suport tècnic i didàctic necessari per
convertir-se en un expert en el seu camp.

Durada: 2000 h
Aquest cicle formatiu té una durada de 1.650 hores lectives (distribuïdes en dos cursos escolars) i 350 hores de pràctiques en empreses.

Estudis
Instal·lacions elèctriques.
Instal·lacions domòtiques i automàtiques.
Documentació tècnica.
Xarxes elèctriques i centres de transformació. C
Telecomunicacions.
Sistemes i circuits elèctrics.
Formació i orientació laboral.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Formació en centres de treball (350h)

Sortides Professionals
• Projectista i instal·lador de línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica i centres de transformació
• Instal·lacions d’electrificació en baixa tensió per a habitatges i edificis i
instal·lacions singulars (antenes, telefonia, interfonia, megafonia, seguretat i energia solar fotovoltaica) per a habitatges i edificis.

Pràctiques en empreses i FP Dual
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) i FP DUAL.

Accés als estudis universitaris:
El Departament d'Educació i les universitats catalanes han signat un conveni de
col·laboració, l'objecte del qual és el reconeixement de crèdits entre cicles formatius
de grau superior de la formació professional específicai la universitat.
En virtut d'un acord de la Comissió d'accés
i afers estudiantils del Consell
interuniversitari, les universitats catalanes
individualmentc poden reconèixer d'ofici
com a superats, tots els crèdits de lliure
elecció (o una part) a qualsevol estudiant
que hagi superat un cicle formatiu de grau
superior

