
Tècnic en Instal·lacions
Elèctriques i Automàtiques

(ELE21)

Carnet d'instal·lador.

Accés al món laboral.

Nivell bàsic en Prevenció de Riscos

Seguir formant-me.

L'obtenció del títol garanteix el nivell de coneixement
exigit en el carnet d'Instal·lador Autoritzat en BT, tant
en la Categoria Bàsica (IBTB) com en la d'especialista
(IBTE), segons RD 842/2002, de 2 d'agost.

El període de FCT facilita la inserció laboral de
l'alumnat en llocs de feina relacionats amb el
muntatge i manteniment d'infraestructures de
telecomunicacions en edificis, màquines elèctriques,
sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de
baixa tensió i sistemes domòtics.
Nivell bàsic en Prevenció de Riscos Laborals

Cicle Formatiu de Grau Superior. Altres Cicles de Grau
Mitjà. Batxillerat en qualsevol especialitat. Cursos
d'especialització professional.

CICLE FORMATIU DE
GRAU MITJÀ

Accés directe:
Títol ESO, FP1, 2n REM o 2n BUP.
Títol FPB qualsevol especialitat.

Prova d'accés: si tens els 17 anys
complerts dins l'any natural de la prova.

 

QUÈ OBTINDRÉ?

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

EDUCACIÓ GRATUÏTA

HORARI:  

Carnet d'instal·lador
electricista

Si el futur et vols assegurar,
amb aquests estudis obtindràs...

COM HI PUC ACCEDIR?

 electricitat_calbo

torn de matí
o torn de capvespre  

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

Accés directe a estudis
superiors



ELE257_2: Muntatge i manteniment
d'instal·lacions elèctriques de BT.
ELE043_2: Muntatge i manteniment
d'infraestructures de telecomunicacions en
edificis.
ENA261_2 (parcialment): Muntatge i
manteniment d'instal·lacions solars
fotovoltaiques.

Instal·lador electricista.
Instal·lador d'antenes.
Instal·lador d'equips telefònics.
Instal·lador d'alarmes.
Instal·lador de sistemes de megafonia.
Instal·lador de sistemes d'energia solar.
Muntador de quadres elèctrics.
Instal·lador de línies elèctriques.
Muntador de centres de producció elèctrica.
Bobinat de màquines elèctriques.
Instal·lador d'equips electrònics i domòtics.

QUALIFICACIONS
PROFESSIONALS

 SORTIDES PROFESSIONALS

PLA DE FORMACIÓ
HORESMÒDUL FORMATIU CONTINGUTS MÉS SIGNIFICATIUS

9h/stmM1: Automatismes industrials
Quadres elèctrics de potència, maniobra i control. Automatització. Comandament i regulació
de motors elèctrics. Autòmats programables.
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Soldadura tova. Components electrònics. Semiconductors. Rectificadors CA/CC. Càlcul i
muntatge de fonts d'alimentació CA/CC.

Conceptes i fenòmens elèctrics i magnètics. Circuits elèctrics de CC. Circuits elèctrics de CA.
Màquines elèctriques.

Instal·lacions elèctriques en edificis. Representació gràfica, simbologia i càlculs. Mesures,
seguretat i normativa en les instal·lacions elèctriques.

Salut laboral. Legislació laboral. Orientació i inserció laboral. Relacions en l'entorn laboral.
Prevenció de riscos laborals.

Selecció i muntatge d'elements, canalitzacions, cablejat i equips a les instal·lacions de
telecomunicació.

3h/stm

6h/stm

9h/stm

3h/stm

6h/stm

M2: Electrònica

M4: Instal·lacions elèctriques interiors

M5: Formació i orientació laboral

M3: Electrotècnia

 M6: Instal·lacions de distribució
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Selecció i muntatge d'elements, canalitzacions, cablejat i equips d'instal·lacions de veu i
dades. Configuració de xarxes locals. Prevenció de riscos laborals, Protecció ambiental.

6h/stm
 M7: Infraestructures comunes de

telecomunicació en habitatges i edificis

6h/stm

3h/stm

M8: Instal·lacions domòtiques

M9: Instal·lacions fotovoltaiques

Sistemes domòtics emprats en l'actualitat. Configuració, execució i manteniment
d'instal·lacions automatitzades en edificis.

 Sistemes fotovoltaics emprats en l'actualitat. Configuració, execució i manteniment
d'instal·lacions fotovoltaiques.

6h/stm M10: Màquines elèctriques
Muntatge i assaig de transformadors. Maniobres en màquines de CC i CA. Muntatge,
manteniment i reparació de màquines elèctriques.
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Y ORGANITZACIÓ: Formació específica en una empresa on es realitzen tasques relacionades
amb els coneixements adquirits. L'alumnat està cobert per l'assegurança escolar.
CONVALIDACIÓ: Total o parcial si disposes almanco d'un any d'experiència laboral a jornada
complerta en un lloc de feina relacionat amb els estudis (sol·licitud + certificat vida laboral +
certificat d'empresa).

400hM12: Formació en centres de treball

3h/stmM11: Empresa i iniciativa emprenedora Iniciativa emprenedora. L'empresa i el seu entorn. Creació i posada en marxa d'una empresa.
Gestió i administració de l'empresa.


