
 ELS CICLES  
 FORMATIUS  

   A L’INS LA PINEDA 



FAMÍLIES 
PROFESSIONALS  

 
 

 ADMINISTRACIÓ 
 ELECTRICITAT I 
 ELECTRÒNICA 
 

 FUSTERIA I MOBLE 
 

 INFORMÀTICA 
 

 MANTENIMENT I 
SERVEIS A LA 
PRODUCCIÓ 



ACCÉS ALS 
 CICLES FORMATIUS 

GRAU MITJÀ 
 

Graduat d’ESO. 
Haver superat el curs 
específic per a l'accés als 
cicles formatius de grau 
mitjà (CAM). 
Prova d’accés: 

 - Cal tenir 17 anys en l’any en 
què es fa la prova. 

 
 
 
 
 

GRAU SUPERIOR 
Batxillerat o FP 2 o títol CFGS. 
Haver superat el curs específic 

per a l'accés als cicles 
formatius de grau superior 
(CAS). 

Prova d’accés 
 - Cal tenir 19 anys l’any 
           en què es fa la prova o 18 anys si 

disposen del títol de tècnic relacionat 
amb cicle al qual volen accedir. 

 
 



FAMÍLIA  
ELECTRICITAT  

 GRAU MITJÀ 
• Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques  
2 cursos 
1r de matí i 2n de tarda 
 

GRAU SUPERIOR 
• Sistemes electrotècnics i 
automatitzats 
  2 cursos 
1r de matí i 2n de tarda 

ACCÉS DIRECTE a competència 
professional instal·lador BT 

ACCÉS DIRECTE a competència 
professional instal·lador BT 



 C.F.G.S.  
Sistemes electrotècnis I 

automatitzats 
MÒDULS PROFESSIONALS:  
M1. Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques (198 h). 
M2. Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques (231 h).  
M3. Configuració d’instal·lacions elèctriques (264 h).  
M4. Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques (132 h). 
M5. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques (132 h). 
M6. Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació (132 h). 
M7. Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques (99 h).  
M8. Processos en infrastructures comunes de telecomunicació (99 h).   
M9. Sistemes i circuits elèctrics (132 h). 
M10. Formació i orientació laboral (99 h). 

M11. Empresa i iniciativa emprenedora (66 h). 
M12. Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats (66 h). 
M13. Formació en centres de treball (350 h) 



UNITATS FORMATIVES 



UNITATS FORMATIVES 



UNITATS FORMATIVES 



 Realitzem i configurem instal·lacions interiors en 
habitatges i edificis. 

Instal·lacions d’interior 



Automatismes 
industrials 

Muntem, programem i 
dimensionem 
automatismes industrials 



Instal·lacions de telefonia i 
antenes 

Configurem i realitzem 
instal·lacions d’antenes i telefonia 



Instal·lacions solars 
fotovoltaiques 

Configurem 
instal·lacions solars 
fotovoltaiques 



Màquines elèctriques 

 Realitzem l’estudi i 
muntatge de diferents 
màquines elèctriques: 
Transformadors,  motors 
CA, alternadors, etc. 



Instal·lacions de 
distribució 

 Fem les instal·lacions 
que enllacen els 
habitatges amb la 
companyia elèctrica. 



Elaborem i interpretem 
documentació tècnica. 

Dimensionem instal·lacions i 
seleccionem materials. 

Configuració d’instal·lacions 



Instal·lador autoritzat 

 Estudiem i apliquem  el 
Reglament de Baixa Tensió. 

 Accés directe a la competència 
professional d’Instal·lador 
electricista. 



AVALUACIÓ 

 El cicle es distribueix en mòduls professionals. 
 Cada mòdul està integrat per Unitats Formatives. 
 El mòdul es supera aprovant totes les UFs 
 Hi ha una avaluació ordinària i una recuperació de 

cada UF.  

ASSISTÈNCIA 

 L’assistència a classe és obligatòria i es controla 
diàriament. 

 Si un alumne falta entre un 10% i un 40% de les 
hores de qualsevol Unitat Formativa del mòdul, pot 
perdre el dret a l’avaluació ordinària de la UF. 



ESTRUCTURA 
 2000 hores (2 cursos)  

 Distribució en mòduls i aquests en  UFs  

 Formació a l’institut (1650 h) 

 Mòduls específics de l’especialitat 
 Mòduls de formació laboral  

 Formació en centres de treball (350 h) 

 
 Es realitza durant el 2n curs escolar 

 És un mòdul obligatori i amb qualificació final d’Apte o no Apte 

 Si l’alumne té experiència laboral, pot sol·licitar exempcions a la 
realització d’aquest mòdul 



QUALIFICACIONS  
PROFESSIONALS 

 Desenvolupament de projectes de xarxes 
elèctriques de baixa i alta tensió  

 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment 
d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis  

 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions 
elèctriques en l'entorn d'edificis i amb finalitats 
especials  

 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment 
de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat 
exterior  



 Tècnic en projectes electrotècnics. 
 Projectista en instal·lacions d'antenes i de telefonia per a habitatges i 

edificis. 
 Coordinador tècnic d'instal·lacions electrotècniques de baixa tensió 

per als edificis. 
 Tècnic de supervisió, verificació i control d'equips i instal·lacions 

electrotècniques i automatitzades. 
 Cap d'equip d'instal·ladors de baixa tensió per a edificis. 
 Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat 

exterior. 
 Tècnic en supervisió, verificació i control d'equips en xarxes 

elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. 
 Cap d'equip d'instal·ladors en xarxes elèctriques de distribució en 

baixa tensió i enllumenat exterior. 

SORTIDES 
PROFESSIONALS 



ACTIVITATS ALS 
TALLERS 



Fotovoltaica 



Fotovoltaica 



Automatització 



Instal·lacions domòtiques 



Instal·lacions interiors 



Instal·lacions interiors 



Projectes 



GRÀCIES 



Requisits d’accés als cicles formatius 

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar 

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar
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