
TÈCNIC EN EQUIPS ELECTRÒNICS DE CONSUM (2.000 hores)

PERFIL PROFESSIONAL

Instal.lar, mantenir i reparar
equips electrònics de consum
d’imatge i so, equips
microinformàtics i terminals de
telecomunicació, i realitzar el
servei tècnic postvenda en unes
condicions de qualitat i temps de
resposta adequades.

ÀMBIT PROFESSIONAL I
DE TREBALL:
- Reparació d’equips
d’audiofreqüència i HI-FI.
- Reparació d’equips de
televisió i vídeo.
- Reparació d’equips
microinformàtics.
- Reparació d’equips terminals
de telecomunicació.
- Execució i manteniment
d’instal.lacions de telefonia
interior, megafonia i interfonia.
- Execució i manteniment
d’instal.lacions d’antenes
receptores de senyal de TV, via
terrestre i via satèl.lit.
- Execució i manteniment
d’instal.lacions d’equips
microinformàtics i maquinari de
xarxes locals.

PRINCIPALS OCUPACIONS
I LLOCS DE TREBALL:
- Mecànic reparador d’equips de
so i HI-FI
- Tècnic en instal.lacions de so.
- Mecànic reparador de
receptors de ràdio, TV i equips
semblants.
- Mecànic antenista de radio i
TV.
- Ajustador i mecànic
d’ordinadors i equips auxiliars.
- Instal.lador i muntador
d’equips telefònics i telemàtics.
- Reparador d’instal.lacions
telefòniques.
- Reparador d’electrodomèstics.

COMPETÈNCIA GENERAL UNITATS DE
COMPETÈNCIA

Hores a disposició del centre:
190.

MÒDULS
PROFESSIONALS

CRÈDITS

CICLE FORMATIU

Instal.lar i mantenir equips
electrònics de so i HI-FI.

Instal.lar i mantenir equips
electrònics de TV i vídeo.

Instal.lar i mantenir  equips
electrònics microinformàtics i
terminals de telecomunicació.

MP
Equips de so.
PT 602

MP
 Equips d’imatge.
PT 602

MP
Sistemes electrònics
d’informació.
PT 602

MP
Administració, gestió i
comercialització en la petita
empresa.
PS 505

MP
Electrònica general.
PS 524

C1*  (mínim 60 h).
Instal.lacions de so.
PT 602

C3*  (mínim 60 h).
Instal.lacions de recepció i
distribució de senyal de  TV
PT 602

C5 (mínim 90 h).
Sistemes electrònics d’informació.
PT 602

C8  *  (mínim 60 h).
Reparació d’equips telefònics i
telemàtics.  PT 602

C9 (mínim 60 h).
Administració, gestió i
comercialització en la petita
empresa.  PS 505

C10*  (mínim 180 h).
Electrònica general.
PS 524

C18 (60 h).
Síntesi.

Realitzar l’administració, gestió i
comercialització en la petita
empresa o el taller.

C2*  (mínim 90 h).
Reparació d’equips de so i alta
fidelitat.   PT 602

C4*  (mínim 90 h).
Reparació d’equips d’imatge.
PT 602

C6*  (mínim 60 h).
Instal.lacions de telefonia
interior i transmissió de dades.
PT 602MP

Equips microinformàtics i
terminals de
telecomunicació.
PT 602

C7*  (mínim 90 h).
Reparació d’equips
microinformàtics.   PT 602

C11*   (mínim 70 h).
Electrònica digital no programable.
PS 524MP

Electrònica digital i
microprogramable.
PS 524

MP
Instal.lacions bàsiques.
PT 602

C12*  (mínim 160 h).
Electrònica digital programable.
PS 524

C13*   (mínim 150 h).
Instal.lacions bàsiques.
PT 602

MP Formació en centres de
treball.

C17 (350 h) Formació en
centres de treball.

C16 (mínim 60 h) Formació i
orientació laboral. PS 505

C14 (mínim 60 h).
Qualitat.
PS 524

MP
Qualitat.
PS 524

C15 (mínim 60 h) Relacions
en l’equip de treball. PS 505

MP Relacions en l’equip de
treball.  PS 505

NOTES:

- Els crèdits marcats amb asterisc (*) estan desdoblats.
- PT 602: prof. tècnic d’equips electrònics
- PS 524: prof. secundària de sistemes electrònics
- PS 505: prof. secund. formació i orientació laboral

MP Formació i orientació
laboral.  PS 505


