CFGM

Instal·lacions elèctriques i automàtiques
CFGM

Manteniment electromecànic

2x3 = Dues titulacions en tres anys + Carnet instal·lador automàtic
1r curs COMÚ
ACCÉS
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:


tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,



haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,



tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,



haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),



tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,



haver superat 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),



tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.
DESCRIPCIÓ
- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir infraestructures de
telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i
sistemes automatitzats.
Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 pràctiques en un
centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
- MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC
Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies
automatitzades de producció d'acord amb els reglaments i les normes establertes, seguint els
protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.
Tenen una durada de 2.000 horas (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball)
distribuïdes en dos cursos acadèmics.

CONTINGUTS
Primer curs comú
M01 Automatismes industrials
M02 Instal·lacions elèctriques interiors (UF1+UF3)
M07 Màquines elèctriques (UF1)
M10 Electrotècnia
M11 Formació i orientació laboral
M12 Empresa i iniciativa emprenedora
M13 Anglès tècnic
Segon curs CFGM MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC
M1 Tècniques de fabricació
M2 Tècniques d'unió i muntatge
M4 Automatismes pneumàtics i hidràulics (UF2)
M5 Muntatge i manteniment mecànic
M7 Muntatge i manteniment de línies automatitzades
M11 Síntesi (hores final de curs)
M12 Formació en centres de treball
Tercer Curs CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
M02 Instal·lacions elèctriques interiors (UF2+UF4+UF5)
M03 Instal·lacions de distribució
M04 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
M05 Instal·lacions domòtiques
M06 Instal·lacions solars fotovoltaiques
M07 Màquines elèctriques (UF2-UF3)
M08 Instal·lacions elèctriques especials
M09 Electrònica
M13 Síntesi
M14 Formació en centres de treball
CONTINUÏTAT
Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:



al batxillerat,
a un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà.

Sortides professionals:
- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:




electricista industrial i d'instal·lacions elèctriques d'edificis;
instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i
equips telefònics;
electricista de construcció;






electricista de manteniment;
instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics, i
muntador o muntadora d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica;
instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges.

Amb aquest títol s'obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la
qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora
d'infraestructures comunes de telecomunicacions.
- MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:










mecànic o mecànica de manteniment;
muntador o muntadora industrial;
muntador o muntadora d'equips elèctrics;
muntador o muntadora d'equips electrònics;
mantenidor o mantenidora de línia automatitzada;
muntador o muntadora de béns d'equip;
muntador o muntadora d'automatismes pneumàtics i hidràulics;
instal·lador o instal·ladora electricista industrial;
electricista de manteniment i reparació d'equips de control, mesura i precisió.

T’OFERIM UN TRACTE PERSONALITZAT!!!
MÉS INFORMACIÓ: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families

