
TÈCNIC EN EQUIPS I INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES (2.000 hores)

PERFIL PROFESSIONAL

Muntar, explotar i mantenir línies i
instal.lacions de distribució d’energia
elèctrica a mitjana tensió (MT), baixa
tensió (BT) i centres de transformació
(CT), instal.lacions singulars i
d’automatització d’edificis.  Realitzar
el muntatge d’equips electrotècnics de
distribució d’energia elèctrica i de
protecció i control de màquines
elèctriques. Mantenir i assajar
màquines elèctriques aplicant
procediments establerts. Realitzar el
manteniment preventiu i correctiu de
les instal.lacions del seu àmbit.

ÀMBIT PROFESSIONAL I  DE
TREBALL:
- Producció d’energia elèctrica.
- Instal.lacions elèctriques de
distribució a MT i BT.
- Instal.lacions elèctriques
d’electrificació d’edificis.
- Instal.lacions singulars a edificis
(intercomunicació, telefonia, antenes i
seguretat).
- Instal.lacions automatitzades a
edificis.
- Instal.lacions d’energia solar
fotovoltaica.
- Construcció de quadres i equips
electrotècnics.
- Reparació de màquines elèctriques.
- Manteniment d’electrodomèstics.

PRINCIPALS OCUPACIONS I
LLOCS DE TREBALL:
- Instal.lador de línies elèctriques.
- Muntador de centres de producció
elèctrica.
- Electricista general.
- Instal.lador electricista d’edificis.
- Electricista industrial.
- Muntador de quadres elèctrics.
- Bobinador.
- Instal.lador d’equips electrònics en
edificis.
- Instal.lador d’antenes.
- Instal.lador d’equips telefònics.
- Reparador d’electrodomèstics.

COMPETÈNCIA GENERAL UNITATS DE
COMPETÈNCIA

Hores a disposició del
centre: 190.

MÒDULS
PROFESSIONALS

CRÈDITS

CICLE FORMATIU

Construir i mantenir equips i
instal.lacions de distribució i
proveïment d’energia elèctrica
en mitjana i baixa tensió.

MP
Instal.lacions elèctriques
d’enllaç i centres de
transformació.  PS 525

C1*  (mínim 120 h).
Instal.lacions elèctriques
d’enllaç i centres de
transformació.  PS 525

C14 (60 h).
Síntesi.

Construir i mantenir equips i
instal.lacions electrotècniques
automatitzades.

MP
Instal.lacions
automatitzades en
habitatges i edificis.
PT 606

C3*  (mínim 120 h).
Instal.lacions
automatitzades en
habitatges i edificis.
PT 606

Construir i mantenir
instal.lacions singulars a
l’entorn dels edificis.

MP
Instal.lacions singulars
en habitatges i edificis.
PT 606

C2*  (mínim 160 h).
Instal.lacions singulars en
habitatges i edificis.
 PT 606

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

C5 (mínim 60 h).
Administració, gestió i
comercialització en la
petita empresa.
PS 505

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

MP
Formació i orientació
laboral.  PS 505

C12  (mínim 60 h).
Formació i orientació
laboral.  PS 505

MP
Formació en centres de
treball.

C13 (350 h).
Formació en centres de
treball.

C11*  (mínim  200 h).
Automatismes i quadres
elèctrics.  PT 606

MP
Automatismes i quadres
elèctrics.  PT 606

MP
Seguretat en les
instal.lacions elèctriques.
PS 525

C8 (mínim 60 h).
Seguretat en les instal.lacions
elèctriques.
PS 525

MP
Relacions en l’equip de
treball. PS  505

C6 (mínim 60 h).
Relacions en l’equip de
treball. PS 505

C7 (mínim 60 h).
Qualitat. PS 525

MP
Qualitat. PS  525

C9 (mínim 180 h).
Electrotècnia. PS 525

MP
Electrotècnia.  PS 525

C10*  (mínim 200 h).
Instal.lacions elèctriques
d’interior.  PT 606

MP
Instal.lacions elèctriques
d’interior.  PT 606

MP
Manteniment de
màquines elèctriques.
PT 606

C4*  (mínim 120 h).
Manteniment de màquines
elèctriques.
PT 606

Construir, mantenir i assajar
màquines elèctriques estàtiques
i rotatives.

NOTES:

- Els crèdits marcats amb asterisc (*) estan desdoblats.
- PT 606: professor tècnic d’instal ·lacions
electrotècniques.
- PS 525: professor de secundària de sistemes elec-
trotècnics  i automàtics.
-  PS 505: professor de  secundària de formació i
orientació  laboral.


