
Informació:	
	
La	FP	de	Grau	Mitjà	que	s’imparteix	a	l’institut,	
s’ordena	 en	 Cicles	 Formatius	 que	 donen	 la	
qualificació	necessària	per	executar	les	tasques	
pròpies	de	la	professió.	
	

Els	 Cicles	 Formatius	 s’organitzen	 en	 mòduls	
professionals,	els	quals	s’estructuren	en	mòduls	
de	caràcter	teòric	i	pràctic.	
	

Per	 completar	 el	 currículum	 lectiu,	 es	 faran	
mòduls	 de	 formació	 pràctica	 en	 centres	 de	
treball.		
	

Aquests	 mòduls	 de	 formació	 pràctica	 a	 les	
empreses	 són	 una	 matèria	 obligatòria	 i	
avaluable;	 s’ha	 de	 realitzar	 en	 determinades	
entitats,	mitjançant	 els	 convenis	 establerts	 pel	
Departament	d’Ensenyament.	
	
	

Formes	d’accés:	
	
Per	accedir	als	Cicles	Formatius	de	Grau	Mitjà,	
es	requereix:	

• Disposar	del	títol	d’ESO,	
• Disposar	del	títol	d’FP1	(o	equivalent),	
• Tenir	el	segon	de	BUP	aprovat,	
• Superar	la	prova	d’accés	als	cicles	

formatius	de	grau	mitjà,		
• Superar	la	prova	d’accés	a	la	universitat	

per	a	més	grans	de	25	anys,	
• Haver	superat	els	mòduls	obligatoris	

d’un	programa	de	qualificació	
professional	inicial	(PQPI).	
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Generalitat	de	Catalunya	
Departament	d’Educació	
INS	Josep	Vallverdú	

	
	
c. Dr. Josep Trueta s/n 
25400 LES BORGES BLANQUES 
Tel. 973 14 27 00 
Fax. 973 14 27 12 
e-mail. c5006525@xtec.cat 
http://ins-josepvallverdu.cat/webcentre/ 
	

	
	

Podeu	veure	tota	aquesta	
informació	a:	

http://quisom.centrenet.cat	

Cicle	formatiu	de	grau	mitjà	

Instal·lacions	
elèctriques	i	
automàtiques

INSTITUT	JOSEP	
VALLVERDÚ	

Les	Borges	Blanques	



	

• Cada	alumne	disposa	gratuïtament	des	del	primer	
dia	de	 classe,	en	el	servidor	CFE,	d’un	espai	pels	
fitxer	 personals	 amb	 usuari	 i	 contrasenya	
personalitzat,	 a	més	 a	més	 de	 servidors	 ONLINE	
(GOOGLE,	Ofimàtica	amb	DRIVE,	Webs	amb	SITE,	
Presentacions	 amb	 CALAMEO,	 MINDOMO,	
PIXLR,...	entre	altres,		per	publicar	i	guardar	tot	els	
apunts	i	treballs	que	fa	en	cada	mòdul.	

 

	

• Treballen	la	comunicació,	el	treball	en	equip	i	fan	
exposicions	públiques	dels	seus	treballs	i		
continguts	dels	mòduls.					

 

Tècnic	en	instal·lacions	elèctriques	i	
automàtiques	

durada:	2.000	h.	
dos	cursos	acadèmics	

	
PRIMER	

MP1.	Automatismes	industrials	

UF1.	Dibuix	tècnic	aplicat	als	automatismes	

UF2.	Mecanització	de	quadres	elèctrics	

UF3.	Automatització	elèctrica	cablada	

MP2.	Instal·lacions	elèctriques	interiors	

UF1.	Equips,	dispositius,	materials	i	eines	

UF2.	Instal·lacions	elèctriques	interiors	en	edificis	d’habitatges	

UF3.	Instal·lacions	elèctriques	interiors	en	locals,	oficines	i	indústries	

UF4.	Documentació	tècnica	de	les	instal·lacions	elèctriques	interiors	

UF5.	Informàtica	bàsica	aplicada	al	càlcul	i	larepresentació	gràfica	
d'instal·lacions	elèctriques	

MP4.	Infraestructures	i	telecomunicacions	

UF1.	Instal·lacions	d’antenes	

UF2.	Instal·lacions	de	telefonia	interior	i	intercomunicació	

MP6.	Instal·lacions	solars	

UF1.	Instal·lacions	solars	fotovoltaiques	

UF2.	Manteniment	instal·lacions	solars	fotovoltaiques	

MP9.	Electrònica	

UF1.	Electrònica	digital	

UF2.	Electrònica	analogica	

MP10.	Electrotècnia	

UF1.	Corrent	continu	i	electromagnetisme	

UF2.Corrent	altern	

UF3.	Màquines	elèctriques	

UF4.	Seguretat	en	les	instal·lacions	electrotècniques	

MP11.	Formació	i	orientació	laboral	

UF1.	Incorporació	al	treball	

UF2.	Prevenció	de	riscos	laborals	

MP13.	Anglès	tècnic	

UF1.	Anglès	tècnic	

	
	
	

	 	
	

• Construir	 i	 mantenir	 equips	 i	 instal·lacions	 de	
distribuició	

• Construir	i	mantener	equips	i	instal·lacions	singulars	
en	edificis	

• Construir	 i	 mantener	 equips	 i	 instal·lacion	
automatitzades	en	habitatges,	edificis	i	indústries	

• Construir	i	mantener	equips	i	màquines	elèctriques	
• Realitzar	 la	gestió	 i	 la	comercialització	de	 la	petita	

empresa	
	

EL	 professorat	 acompanya	 als	 alumnes	 en	 la	 seva	
formació	i	aprenentage	de	les	3	COMPETÈNCIES.		
	

	 	
	

• Electricista	 industrial	 i	 d’instal·lacions	 elèctriques	
d’edificis	

• Instal·lador/a	 de	 línies	 elèctriques,	 d’equips	
electrònics	en	edificis,	d’antenes	i	equips	telefònics	

• Electricista	de	construcció	i	de	manteniment	
• Instal·lador/a	i	mantenidor/a	de	sistemes	domòtics	
• Instal·lador/a	d’equipaments	d’energia	fotovoltaica	
• Instal·lador/a	 de	 telecomunicacions	 en	 edificis	 i	

habitatges	
	

	

• al	Batxillerat	
• a	un	Cicle	de	Grau	Superior	del	mateix	itinerari	del	

cicle	de	grau	mitjà	
	
Amb	 aquest	 títol	 s’obté	 la	 competència	 per	 ser	
instal·lador	autoritzat	en	Baixa	Tensió	i	la	qualificació	
tècnica	 exigida	 com	 a	 requisit	 per	 ser	 empresa	
instal·ladora	 d’infraestructures	 comunes	 de	
telecomunicacions	

	

• Oficina	Jove	de	les	Garrigues.	Autoconeixement	
• Centre	Empreses	Innovadores.	Les	Borges	Blanques	

com	Meditació,	Coaching	i	Intel·ligència	emocional	
• Edició	de	vídeo	per	la	seva	promoció	
	

Un	 cicle	 en	 sintonia	 amb	 les	 necessitats	 empresarials	
actuals!!!		

SEGON	
MP1.	Automatismes	industrials	

UF4.	Automatització	pneumàtica	i	electropneumàtica	

UF5.	Automatització	programable	

MP3.	Instal·lacions	de	distribució	

UF1.	Centres	de	transformació	i	xarxes	de	distribució	en	baixa	tensió	

UF2.	Instal·lacions	d'enllaç	

MP5.	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	

MP7.	Màquines	elèctriques	

UF1.	Transformadors	

UF2.	Màquines	rotatives	de	corrent	continu	

UF3.	Màquines	rotatives	de	corrent	altern	

MP8.	Instal·lacions	elèctriques	especials	

UF1.	Instal·lacions	d'enllumenat	exterior	

UF2.	Instal·lacions	de	receptors	i	de	característiques	especials	

UF3.	Documentació	tècnica	de	les	instal·lacions	elèctriques	especials	

MP12.	Empresa	i	iniciativa	emprenedora	

UF1.	Empresa	i	iniciativa	emprenedora	

MP14.	Síntesi	

UF1.	Síntesi	

MP15.	Formació	en	centres	de	treball	

Formació	en	centres	de	treball	

	


