
CICLE FORMATIU DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL

BÀSICA

 
Títol Professional Bàsic en 

Electricitat i Electrònica
(ELE11)

Titulació en Formació Professional Bàsica
(FPB).
Certificacions professionals de Nivell 1.
Accés directe a tots els Cicles Formatius
de Grau Mitjà, amb preferència a
determinades famílies professionals.
Els mateixos efectes laborals que el títol
de l'ESO.
Obtenció del títol d'ESO condicionat al
compliment d'una sèrie de requisits.

Alumnat de 15 a 17 anys.

Haver cursat 2n de l’ESO.
     (excepcionalment amb 18 anys si queden places vacants)

 

QUÈ OBTINDRÉ?

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

EDUCACIÓ GRATUÏTA

HORARI MATÍ

Amb aquests estudis
obtindràs el títol d'FPB

més dues Qualificacions
Professionals completes i una

parcial del Nivell 1 

Si el futur et vols assegurar,

QUI HI POT ACCEDIR?

 electricitat_calbo

 
c/ Francesc F. Andreu, núm.1 

07703 Maó (Menorca)
Tel.   971 369 390 / 971 360 381

Fax   971 354 104
e-mail:   capdestudis@iespasqualcalbo.cat



ELE255_1: Instal·lacions electrotècniques i
de telecomunicacions.
ELE481_1: Muntatge d'equips elèctrics i
electrònics.
IFC361_1 (parcialment): Muntatge i
manteniment de sistemes microinformàtics.

Operari d'instal·lacions elèctriques de BT.
Ajudant de muntador d'antenes TV
terrestre/SAT.
Ajudant instal·lador reparador de telefonia.
Ajudant instal·lador de sistemes de
comunicació.
Peó de producció i distribució d'energia.
Ajudant muntador de sistemes
microinformàtics.
Ajudant d'operacions d'embalsamament i
manteniment d'equips.
Provador i ajustador de plaques i equips.
Muntador de plaques de circuit imprès.

QUALIFICACIONS
PROFESSIONALS DE NIVELL 1

 SORTIDES PROFESSIONALS

PLA DE FORMACIÓ
HORESMÒDUL FORMATIU CONTINGUTS MÉS SIGNIFICATIUS

10h/stmM1: Instal·lacions elèctriques i domòtiques
Selecció i muntatge d'elements, canalitzacions, de cablejat i de mecanismes d'instal·lacions
elèctriques i domòtiques. Manteniment d'instal·lacions elèctriques i domòtiques.
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Identificació de components electrònics, de materials i d'eines. Ensamblat, connexionat i
manteniment d'equips electrònics. Tècniques de connexionat.

Matemàtiques i Ciències Naturals: els números, proporcionalitats, unitats de mesura, el
laboratori, la salut i funcions bàsiques de la vida,

Ciències Socials i llengües (Català, Castellà i Anglès): geografia, història, ortografia, recursos
gramaticals, comprensió oral i escrita.

Convivència, cohesió de grup, xerrades i tallers.

Selecció i muntatge d'elements, de canalitzacions, de cablejat i d'equips a les instal·lacions
de telecomunicació. Megafonia i sonorització. Instal·lació de circuit tancat de televisió.

8h/stm

5h/stm

6h/stm

1h/stm

8h/stm

M2: Equips elèctrics i electrònics

MCS1: Comunicació i societat I

MT1: Tutoria I

MCA1: Ciències aplicades I

M3: Instal·lacions de telecomunicacions
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Selecció i muntatge d'elements, de canalitzacions, de cablejat i d'equips d'instal·lacions de
veu i dades. Configuració de xarxes locals. Prevenció de riscos laborals, Protecció ambiental.

7h/stm
M4: Instal·lacions i manteniment per a

transmissió de dades a xarxes

6h/stm

8h/stm

MCA2: Ciències aplicades II

MCS2: Comunicació i societat II

Matemàtiques i Ciències Naturals: equacions en situacions quotidianes, problemes senzills,
interpretació de gràfics, tècniques físiques i químiques, nocions de geologia i contaminants.

Ciències Socials i llengües (Català, Castellà i Anglès): geografia, història, ortografia, recursos
gramaticals, comprensió oral i escrita.

1h/stmMT2: Tutoria II
Convivència, cohesió de grup, xerrades i tallers.
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Formació específica en una empresa on es realitzen tasques relacionades amb els
coneixements adquirits. 
L'alumnat està cobert per l'assegurança escolar.

240hMFCT: Formació en centres de treball


