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CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ  

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

 

 

 



COM ACCEDIR AL CICLE? 

Caldrà complir un dels següents requisits: 

 Estar en possessió del títol de graduat en ESO. 
 Haver superat la prova d’accés al grau mitjà.  
 Haver superat un programa de FPB. 

CONTINGUTS DEL CICLE (2.000 Hores) 

Hores 
Curs Mòduls 

Totals Setmanals 

Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i 
edificis 130 4 

Electrònica aplicada 195 6 

Equips microinformàtics 140 4 

Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia 210 7 

Instal·lacions elèctriques bàsiques 195 6 

PR
IM
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Formació i orientació laboral 90 3 

Instal·lacions domòtiques 130 6 

Instal·lacions de megafonia i sonorització 150 7 

Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica 160 7 

Instal·lacions de radiocomunicacions 140 7 

Empresa i iniciativa emprenedora 60 3 
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Formació en centres de treball 400 - 

QUIN TÍTOL OBTINDRÉ?  

Tècnic en instal·lacions de telecomunicacions 

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL 

Aquest professional exerceix la seva activitat en 
microempreses i en empreses petites i mitjanes, 
majoritàriament privades, a les àrees de muntatge i 
manteniment d'infraestructures de telecomunicació, 
instal·lacions de circuit tancat de televisió i seguretat 
electrònica, centraletes telefòniques i infraestructures de 
xarxes de veu i dades, sonorització i megafonia, instal·lacions 
de radiocomunicacions, sistemes domòtics i equips 
informàtics, bé per compte propi o d’altre. 

SORTIDES PROFESSIONALS 

 Instal·lador/a de telecomunicacions en edificis d'habitatges. 
 Instal·lador/a d'antenes. 
 Instal·lador/a de sistemes de seguretat. 
 Tècnic/a en xarxes locals i telemàtica. 
 Tècnic/a en instal·lació i manteniment de xarxes locals. 
 Instal·lador/a de telefonia. 
 Instal·lador/a muntador d'equips telefònics i telemàtics. 
 Tècnic/a en instal·lacions de so. 
 Instal·lador/a de megafonia. 
 Instal·lador/a mantenedor de sistemes domòtics. 
 Tècnic/a instal·lador/a mantenedor d'equips informàtics. 

ACCÉS A ALTRES ESTUDIS 

L’alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de 
grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a 
un cicle formatiu de grau superior. 


