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Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar, fer el

manteniment de les instal·lacions i els equips; muntar o ampliar

equips informàtics i perifèrics i instal·lar o configurar programari

base, sistemes operatius i aplicacions en condicions de qualitat i

seguretat; muntar les canalitzacions, el cablatge, els armaris,

suports, etc., i instal·lar les càmeres, els processadors de senyal,

les centraletes, amb eines de programació.

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos

acadèmics.

L’Institut ofereix aquest cicle formatiu en modalitat DUAL

Horari diürn-matí

Descripció del cicle



Continguts

 Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis 

 Infraestructures de Xarxes de Dades Microinformàtiques

 Instal·lacions de Megafonia i Sonorització

 Circuit Tancat de Televisió i Seguretat Electrònica

 Equips microinformàtics

 Instal·lacions Domòtiques 

 Instal·lacions de Radiocomunicacions

 Instal·lacions Elèctriques Bàsiques

 Electrònica Aplicada

 Formació i Orientació Laboral

 Empresa i Iniciativa Emprenedora

 Anglès Tècnic

 Síntesi

 Formació en Centres de Treball



Primer curs

M01 Infraestructures Comunes de Telecomunicació en 

Habitatges i Edificis 

66h 2h/set

M02 Infraestructures de Xarxes de Dades 

Microinformàtiques

132h 4h/set

M03 Instal·lacions de Megafonia i Sonorització 99h 3h/set

M04 Circuit Tancat de Televisió i Seguretat Electrònica 99h 3h/set

M05 Equips microinformàtics 99h 3h/set

M08 Instal·lacions Elèctriques Bàsiques 165h 5h/set

M09 Electrònica Aplicada 165h 5h/set

M12 Anglès Tècnic 66h 2h/set

Total: 891h 27h/set

Distribució



Segon curs

M06 Instal·lacions Domòtiques 99h 3h/set

M07 Instal·lacions de Radiocomunicacions 99h 3h/set

M11 Formació i Orientació Laboral 99h 3h/set

M12 Empresa i Iniciativa Emprenedora 66h 2h/set

M13 Síntesi 33h 1h/set

M14 Formació en Centres de Treball 317h

M15 Projecte DUAL 396h 12h/set

Total: 1109h 24h/set

Total cicle: 2000h

Distribució

L’alumnat que opta per modalitat DUAL rep part de la formació en el centre (1287 hores), no cursa

els mòduls M14 i M15, i mitjançant un conveni de col·laboració entre el centre i l’empresa, l’alumnat

realitza les activitats formatives i productives remunerades en l’empresa (1109 hores).



Empreses col·laboradores on fer l’estada pràctica



Activitats del cicle

Realització pràctica en els tallers:

 Instal·lació de xarxes de fibra òptica,

 Instal·lacions domòtiques,

 Xarxes de telefonia veu sobre IP

 Sistemes de vigilància

 Megafonia

 ...



Instal.lacions de fibra òptica



Instal.lacions d’antenes



Instal.lacions de xarxes de dades i centraletes VoIP



Instal.lacions de domòtica



Instal.lacions de so i megafonia



Instal.lacions de CCTV i seguretat



Muntatge i reparació d’equips informàtics



Estudis en modalitat DUAL

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la

qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre

educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. Els objectius són:

 adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,

 major vinculació i corresponsabilitat entre l’alumnat i les empreses,

 millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants.

La formació dual aporta als alumnes:

 millorar el currículum professional,

 desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real,

 afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat,

 reconèixer el valor que aporta l'estudiant per l'activitat desenvolupada a 

l'empresa.



Continuïtat d’estudis

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir: 

 al batxillerat,

 a un cicle de grau superior de formació professional



Continuïtat d’estudis

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: 

 instal·lador o instal·ladora d'antenes o de sistemes de seguretat i de 

telecomunicacions en edificis d'habitatges;

 tècnic o tècnica en xarxes locals i telemàtica;

 tècnic o tècnica en instal·lació i manteniment de xarxes locals;

 instal·lador o instal·ladora de telefonia;

 instal·lador o instal·ladora i muntador o muntador/a d'equips telefònics i 

telemàtics;

 tècnic o tècnica en instal·lacions de so;

 instal·lador o instal·ladora de megafonia;

 instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes 

domòtics;

 tècnic o tècnica en instal·lació i manteniment d'equips informàtics, i

 tècnic o tècnica en muntatge i manteniment de sistemes de radio fusió
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Cicles formatius de grau mitjà

 Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE 1 any)

 Gestió administrativa

 Activitats comercials

 Instal·lacions elèctriques i automàtiques

 Instal·lacions de telecomunicacions (DUAL)

 Sistemes microinformàtics i xarxes

 Manteniment electromecànic i de conducció de línies (DUAL)

 Operacions de laboratori (DUAL)

 Farmàcia i parafarmàcia

 Atenció a persones en situació de dependència

 Fabricació i ennobliment de productes tèxtils, perfil gènere de punt (DUAL)

 Electromecànica de vehicles automòbils

 Carrosseria
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Cicles formatius de grau superior

 Ensenyament i animació socioesportiva

 Administració i finances

 Comerç internacional

 Automatització i robòtica industrial

 Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

 Desenvolupament d’aplicacions web

 Mecatrònica industrial

 Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (DUAL)

 Higiene bucodental (DUAL)

 Educació infantil

 Integració social

 Automoció
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