
Tècnic Superior en
Sistemes Electrotècnics i

Automatitzats
(ELE31)

CICLE FORMATIU DE
GRAU SUPERIOR

Accés directe:
Títol de Batxillerat (totes les modalitats),
Grau Superior, FP2 o COU.
Títol de Grau Mitjà de qualsevol
especialitat amb preferència en certes
famílies professionals.

Prova d'accés:
Prova accés a GS: si tens els 19 anys
complerts dins l'any natural de la prova.
Haver superat la prova d'accés a la
Universitat per a majors de 25 anys.

 

SORTIDES PROFESSIONALS

 
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

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

EDUCACIÓ GRATUÏTA

HORARI:  

 Accés directe obert a tots els
estudis universitaris de grau

COM HI PUC ACCEDIR?

 electricitat_calbo

torn de capvespre

Disseny i desenvolupament de projectes
d'instal·lacions electrotècniques i
automatitzades.
Construcció, posada a punt, muntatge,
posada en servei i manteniment
d'instal·lacions electrotècniques i
automàtiques.

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

Carnet d'instal·lador
electricista

Carnet d'instal·lador de
telecomunicacions



Tècnic/a de projectes electrotècnics.
Projectista electrotècnic.
Coordinador/a tècnic/a d'instal·lacions
electrotècniques i automatitzades.
Tècnic/a de supervisió, verificació i control
d'equips i instal·lacions electrotècniques i
automatitzades.
Tècnic/a supervisor d'instal·lacions d'enllumenat
exterior.
Cap d'equip d'instal·ladors/es de baixa tensió
per edificis.
Coordinador/a tècnic/a de xarxes elèctriques
de BT i enllumenat exterior.
Encarregat/da d'obres a xarxes elèctriques de
distribució en BT i enllumenat exterior.
Cap d'equip d'instal·ladors a xarxes elèctriques
de distribució en baixa tensió i enllumenat
exterior.
Gestor/a del manteniment d'instal·lacions
elèctriques de distribució i enllumenat exterior.

DE QUÈ
PODRÉ TREBALLAR?

PUC SEGUIR FORMANT-ME

PLA DE FORMACIÓ
HORESMÒDUL FORMATIU CONTINGUTS MÉS SIGNIFICATIUS

3h/stm
M1: Documentació Tècnica

a les Instal·lacions elèctriques
Representació d'instal·lacions elèctriques. Elaboració i gestió de la documentació de
projectes elèctrics. Confecció de pressuposts. Confecció de plans manuals i estudis.
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Circuits elèctrics. Màquines rotatives. Transformadors. Tècniques de mesura. Circuits
electrònics digitals.

Desenvolupament, caracterització i configuració de xarxes de distribució. Caracterització i
configuració de centres de transformació. Proves i assajos de transformadors i CT.

Caracterització d'instal·lacions i dispositius d'automatització. Sistemes automàtics industrials.
Autòmats programables i sistemes domòtics. Automatització d'edificis i locals.

Instal·lacions elèctriques en BT a edificis, locals i oficines, a locals de característiques
especials. Instal·lacions d'enllumenat exterior. Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Caracterització, configuració, verificació, instal·lació i manteniment d'infraestructures comuns
de telecomunicació. Prevenció de riscos, seguretat i protecció ambiental.

4h/stm

4h/stm

5h/stm

5h/stm

7h/stm

M2: Sistemes i Circuits Elèctrics

M4: Configuració
d'Instal·lacions Domòtiques i Automàtiques (*)

M5: Configuració 
d'Instal·lacions Elèctriques

M3: Desenvolupament de 
Xarxes Elèctriques i Centres de Transformació

 M8: Processos en Instal·lacions
d'infraestructures Comuns de Telecomunicació
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Replanteig, muntatge i instal·lació d'instal·lacions elèctriques. Muntatge de xarxes elèctriques
i d'enllumenat exterior. Manteniment i verificació d'instal·lacions a edificis d'habitatges, locals
de pública concurrència i industrials. Diagnosi i reparació d'avaries. Prevenció de riscos,
seguretat i protecció mediambiental. 

9h/stm
 M9: Tècniques i Processos a les

Instal·lacions Elèctriques

9h/stm

3h/stm

M10: Tècniques i Processos a les Instal·lacions
Domòtiques i Automàtiques (*)

M11: Empresa i Iniciativa Emprenedora

Planificació, caracterització i muntatge d'instal·lacions automatitzades. Automatismes
programats. Domòtica. Instal·lació i muntatge d'automatismes a habitatges i edificis. Diagnosi
d'avaries en sistemes automàtics. Manteniment d'instal·lacions automàtiques. Prevenció de
riscos, seguretat i protecció ambiental.

Iniciativa emprenedora. L'empresa i el seu entorn. Creació i posada en marxa d'una empresa.
La funció administrativa.
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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

Aprovisionament del muntatge. Recepció de materials i mitjans. Caracterització dels
processos de muntatge. Posada en servei. Planificació del manteniment i gestió de recursos.

3h/stm
M6: Gestió del Muntatge i Manteniment

d'Instal·lacions Elèctriques

Recerca activa d'ocupació. Gestió del conflicte i equips de treball. Contracte de treball.
Seguretat Social, ocupació i atur. Prevenció de riscos i aplicació de mesures a l'empresa.

3h/stmM7: Formació i Orientació Laboral

ORGANITZACIÓ: Es farà simultàniament a la FCT. 
CONTINGUTS: Identificació de necessitats del sector productiu i de l'empresa. Disseny i
planificació de projectes relacionats amb el sector. Procediments de control i avaluació del
projecte.
CONVALIDACIÓ: No convalidable. S'ha de cursar tot i haver convalidat el mòdul d'FCT.

40hM13: Projecte de Sistemes Electrotècnics i
Automatitzats

Els mòduls marcats (*) són impartits en Llengua Anglesa. S'afegiran 3h si el mòdul és de 1r curs i 2h si és de 2n curs.

Cursos d'especialització professional.
Un altre cicle amb la possibilitat de convalidar
mòduls.
Preparació de les Proves d'Evaluació de
Batxillerat (únicament les matèries d'opció del
bloc de les troncals).
Ensenyament Universitari amb la possibilitat
d'establir convalidacions.


