


CB Electricidade e electrónica
Ciclo formativo de grao básico Título LOE

Perfil profesional Duración
2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Rea li zar ope ra cións au xi lia res na mon ta xe e no man te men to de ele men tos e equi pa men tos eléc tri cos e
elec tró ni cos, así como en ins ta la cións elec tro téc ni cas e de te le co mu ni ca cións para edi fi cios e con xun -
tos de edi fi cios, apli can do as téc ni cas re qui ri das, ope ran do coa ca li da de in di ca da, cum prin do as nor -
mas de pre ven ción de ris cos la bo rais e de pro tec ción am bien tal co rres pon den tes, e co mu ni cán do se
oral men te e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

En que ámbitos
se traballa?

Acti vi da des por con ta allea en em pre sas de mon ta xe e man te men to de ins ta la cións elec tro téc ni cas de
edi fi cios, vi ven das, ofi ci nas, lo cais co mer ciais e in dus triais, con su per vi sión de ni vel su pe rior e bai xo
a re gu la ción do Re gu la men to Elec tro téc ni co de bai xa Ten sión e da Nor ma ti va das Infraestruturas
Comúns de Telecomunicacións.

Que
 ocupacións se
desempeñan?

Ope ra rio/a de ins ta la cións eléc tri cas de bai xa ten sión; axu dan te de mon ta dor/ora de an te nas re cep to -
ras de te le vi sión e sa té li tes; axu dan te de ins ta la dor/ora e re pa ra dor/ora de equi pa men tos te le fó ni cos e
te le grá fi cos; axu dan te de ins ta la dor/ora de equi pa men tos e sis te mas de co mu ni ca ción; axu dan te de
ins ta la dor/ora re pa ra dor/ora de ins ta la cións te le fó ni cas; peón da in dus tria de pro du ción e dis tri bu ción
de ener xía eléc tri ca; axu dan te de mon ta dor/ora de sis te mas mi croin for má ti cos; ope ra dor/ora de en -
sam bla xe de equi pa men tos eléc tri cos e elec tró ni cos; au xi liar de man te men to de equi pa men tos eléc tri -
cos e elec tró ni cos; pro ba dor/ora axus ta dor/ora de placas e equipamentos eléctricos e electrónicos;
montador/ora de compoñentes en placas de circuíto impreso.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu
código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas
1º MP3009 Ciencias aplicadas I 175
1º MP3011 Comunicación e sociedade I 206
1º MP3015 Equipamentos eléctricos e electrónicos 233
1º MP3013 Instalacións eléctricas e domóticas 296
2º MP3019 Ciencias aplicadas II 162
2º MP3012 Comunicación e sociedade II 135
2º MP3018 Formación en centros de traballo 320
2º MP3016 Instalación e mantemento de redes para transmisión de

datos
206

2º MP3014 Instalacións de telecomunicacións 205
Nota. No primeiro curso dedicaranse 35 horas á titoría, e 27 horas no segundo curso. Os módulos en negra están asociados a algunha
unidade de competencia.

Que título se
obtén?

Profesional básico en Electricidade e Electrónica.









CM Instalacións de telecomunicacións
Ciclo formativo de grao medio Título LOE

Perfil profesional Duración
2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Mon tar e man ter ins ta la cións de te le co mu ni ca cións e au dio vi suais, ins ta la cións de ra dio co mu ni ca -
cións e ins ta la cións do mó ti cas, de acor do coa nor ma ti va, a re gu la men ta ción e os pro to co los de ca li da -
de, se gu ri da de e ris cos la bo rais, de xei to que se ase gu re a súa funcionalidade e o respecto ambiental.

En que ámbitos
se traballa?

En mi croem pre sas e en em pre sas pe que nas e me dia nas, maio ri ta ria men te pri va das, por con ta pro pia
ou allea, nas áreas de mon ta xe e man te men to de in fraes tru tu ras de te le co mu ni ca ción, ins ta la cións de
cir cuí to pe cha do de te le vi sión e se gu ri da de elec tró ni ca, cen trais te le fó ni cas e in fraes tru tu ras de re des
de voz e da tos, so no ri za ción e me ga fo nía, ins ta la cións de radiocomunicacións, sistemas domóticos e
equipamentos informáticos.

Que
 ocupacións se
desempeñan?

Insta la dor/ora de te le co mu ni ca cións en edi fi cios de vi ven das, ins ta la dor/ora de an te nas, ins ta la dor/ora 
de sis te mas de se gu ri da de, téc ni co/a en re des lo cais e te le má ti ca, téc ni co/a en ins ta la ción e man te -
men to de re des lo cais, ins ta la dor/ora de te le fo nía, ins ta la dor/ora mon ta dor/ora de equi pa men tos te le -
fó ni cos e te le má ti cos, téc ni co/a en ins ta la cións de son, ins ta la dor/ora de me ga fo nía, ins ta la dor/ora
man te dor/ora de sis te mas do mó ti cos, téc ni co/a ins ta la dor/ora man te dor/ora de equipamentos
informáticos, e técnico/a en montaxe e mantemento de sistemas de radiodifusión.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu
código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas
1º MP0359 Electrónica aplicada 266
1º MP0360 Equipamentos microinformáticos 133
1º MP0366 Formación e orientación laboral 107
1º MP0363 Instalacións de megafonía e sonorización 160
1º MP0365 Instalacións de radiocomunicacións 107
1º MP0362 Instalacións eléctricas básicas 187
2º MP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica 157
2º MP0367 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0368 Formación en centros de traballo 410
2º MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e

edificios
123

2º MP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía 174
2º MP0238 Instalacións domóticas 123

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se
obtén?

Técnico en Instalacións de Telecomunicacións.





CS Sistemas electrotécnicos e automatizados
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración
2.000 horas

Que se aprende
a facer?

De sen vol ver pro xec tos e en xes tio nar e su per vi sar a mon ta xe e o man te men to de ins ta la cións elec tro -
téc ni cas no ám bi to do re gu la men to elec tro téc ni co para bai xa ten sión (REBT). Ta mén con sis te en su per -
vi sar o man te men to de ins ta la cións de in fraes tru tu ras co múns de te le co mu ni ca cións, a par tir da
do cu men ta ción téc ni ca, es pe ci fi ca cións, nor ma ti va e pro ce de men tos es ta ble ci dos, ase gu ran do o
funcionamento, a calidade, a seguridade, e a conservación ambiental.

En que ámbitos
se traballa?

Este pro fe sio nal exer ce a súa ac ti vi da de en em pre sas, maio ri ta ria men te pri va das, de di ca das ao de sen -
vol ve men to de pro xec tos, á xes tión e á su per vi sión da mon ta xe e do man te men to de ins ta la cións eléc -
tri cas no ám bi to de edi fi cios e con fins es pe ciais, á ins ta la ción de sis te mas do mó ti cos e in mó ti cos, a
in fraes tru tu ras de te le co mu ni ca ción en edi fi cios, a re des eléc tri cas de bai xa e a sistemas
automatizados, tanto por conta propia como por conta allea.

Que
 ocupacións se
desempeñan?

Téc ni co/a en pro xec tos elec tro téc ni cos; pro xec tis ta elec tro téc ni co/a; pro xec tis ta de ins ta la cións de
elec tri fi ca ción en bai xa ten sión para vi ven das e edi fi cios; pro xec tis ta de ins ta la cións de elec tri fi ca ción
en bai xa ten sión para lo cais es pe ciais; pro xec tis ta de ins ta la cións de ilu mi na ción ex te rior; pro xec tis ta
de li ñas eléc tri cas de dis tri bu ción de ener xía eléc tri ca en me dia ten sión e cen tros de trans for ma ción;
pro xec tis ta en ins ta la cións de an te nas e de te le fo nía para vi ven das e edi fi cios; coor di na dor/ora téc ni -
co/a de ins ta la cións elec tro téc ni cas de bai xa ten sión para os edi fi cios; téc ni co/a de su per vi sión, ve ri fi -
ca ción e con trol de equi pa men tos e ins ta la cións elec tro téc ni cas e au to ma ti za das; téc ni co/a
su per vi sor/ora de ins ta la cións de ilu mi na ción ex te rior; ca pa taz de obras en ins ta la cións elec tro téc ni -
cas; xefe/a de equi po de ins ta la ción de bai xa ten sión para edi fi cios; coor di na dor téc ni co de re des eléc -
tri cas de bai xa ten sión e ilu mi na ción ex te rior; téc ni co/a en su per vi sión, ve ri fi ca ción e con trol de
equi pa men tos en re des eléc tri cas de dis tri bu ción en bai xa ten sión e ilu mi na ción ex te rior; ca pa taz de
obras en re des eléc tri cas de dis tri bu ción en bai xa ten sión e ilu mi na ción ex te rior; en car ga do/a de obras
en re des eléc tri cas de dis tri bu ción en bai xa ten sión e iluminación exterior; xefe/a de equipo de
instalación en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior; xestor/ora do
mantemento de instalacións eléctricas de distribución e iluminación exterior.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu
código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas
1º MP0527 Formación e orientación laboral 107
1º MP0517 Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de

telecomunicacións
187

1º MP0520 Sistemas e circuítos eléctricos 213
1º MP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e

automáticas
213

1º MP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas 240
2º MP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas 140
2º MP0524 Configuración de instalacións eléctricas 140
2º MP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de

transformación
122

2º MP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas 105
2º MP0528 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0529 Formación en centros de traballo 384
2º MP0526 Proxecto de sistemas electrotécnicos e automatizados 26
2º MP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións

eléctricas
70

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se
obtén?

Técnico superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados.







CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración
2.000 horas

Que se aprende
a facer?

De sen vol ver pro xec tos, así como xes tio nar e su per vi sar a mon ta xe e o man te men to das in fraes tru tu ras
co múns de te le co mu ni ca cións e de sis te mas e equi pa men tos de te le co mu ni ca cións ta les como re des
de ban da lar ga e de ra dio co mu ni ca cións fi xas e mó bi les, sis te mas te le má ti cos, de pro du ción au dio vi -
sual e de trans mi sión, a par tir da do cu men ta ción téc ni ca, da nor ma ti va e dos pro ce de men tos es ta ble ci -
dos, ase gu ran do o funcionamento, a calidade, a seguridade e a conservación ambiental.

En que ámbitos
se traballa?

Empre sas pú bli cas e pri va das do sec tor de ser vi zos de di ca das ás te le co mu ni ca cións, a in te gra ción de
sis te mas, re des de ban da lar ga, te le má ti ca e me dios au dio vi suais, como per soal de sen vol ve dor de pro -
xec tos, in te gra dor de sis te mas e su per vi sor da mon ta xe e o man te men to das ins ta la cións e in fraes tru -
tu ras, tanto por conta propia como por conta allea.

Que
 ocupacións se
desempeñan?

Axu dan te de pro xec tis ta, su per vi sor/ora da mon ta xe en ins ta la cións de te le co mu ni ca cións para vi ven -
das e edi fi cios; téc ni co/a en ve ri fi ca ción e con trol de equi pa men tos e ins ta la cións de te le co mu ni ca -
cións, en su per vi sión, ins ta la ción, ve ri fi ca ción e con trol de equi pa men tos de sis te mas de ra dio e
te le vi sión en es tu dios de pro du ción e sis te mas de pro du ción au dio vi sual, en su per vi sión, ins ta la ción,
man te men to, ve ri fi ca ción e con trol de equi pa men tos de sis te mas de ra dio di fu sión, en sis te mas de se -
gu ri da de elec tró ni ca e cir cuí tos pe cha dos de te le vi sión, en re des lo cais e sis te mas te le má ti cos, en sis -
te mas de ra dioen la ces; es pe cia lis ta en in te gra ción, ins ta la ción e man te men to de equipamentos e
sistemas informáticos e de sistemas de telecomunicación; xefe/a de obra en instalacións de
telecomunicacións.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu
código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas
1º MP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de

telecomunicacións
107

1º MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións 240
1º MP0559 Formación e orientación laboral 107
1º MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil 133
1º MP0552 Sistemas informáticos e redes locais 213
1º MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións 160
2º MP0560 Empresa e iniciativa emprendedora 53 
2º MP0561 Formación en centros de traballo 384
2º MP0558 Proxecto de sistemas de telecomunicacións e informáticos 26
2º MP0555 Redes telemáticas 105
2º MP0554 Sistemas de produción audiovisual 174
2º MP0556 Sistemas de radiocomunicacións 105
2º MP0557 Sistemas integrados e fogar dixital 123
2º MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións 70

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se
obtén?

Técnico superior en Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos.







CS Automatización e robótica industrial
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración
2.000 horas

Que se aprende
a facer? 

De sen vol ver e xes tio nar pro xec tos de mon ta xe e man te men to de ins ta la cións au to má ti cas de me di da,
re gu la ción e con trol de pro ce sos en sis te mas in dus triais, así como su per vi sar ou exe cu tar a mon ta xe, o 
man te men to e a pos ta en mar cha de ses sis te mas, res pec tan do cri te rios de ca li da de, se gu ri da de,
protección ambiental e deseño universal.

En que ámbitos
se traballa?

Exér ce se a ac ti vi da de pro fe sio nal en em pre sas pú bli cas e pri va das re la cio na das cos sis te mas au to má -
ti cos in dus triais, nas áreas de de se ño, mon ta xe e man te men to de sis te mas de automatización
industrial.

Que
 ocupacións se
desempeñan?

Xefe/a de equi po de su per vi sión de mon ta xe de sis te mas de au to ma ti za ción in dus trial; xefe/a de equi po 
de su per vi sión de man te men to de sis te mas de au to ma ti za ción in dus trial; ve ri fi ca dor/ora de apa re llos,
ca dros e equi pa men tos eléc tri cos; xefe/a de equi po en ta ller elec tro me cá ni co; téc ni co/a en or ga ni za -
ción de man te men to de sis te mas de au to ma ti za ción in dus trial; téc ni co/a de pos ta en mar cha de sis te -
mas de au to ma ti za ción in dus trial; pro xec tis ta de sis te mas de con trol de sis te mas de au to ma ti za ción
in dus trial; pro xec tis ta de sis te mas de me di da e re gu la ción de sis te mas de au to ma ti za ción in dus trial;
pro xec tis ta de re des de co mu ni ca ción de sis te mas de au to ma ti za ción in dus trial; pro gra ma dor/ora con -
tro la dor/ora de ro bots in dus triais; técnico/a en deseño de sistemas de control eléctrico; deseñador/ora
de circuítos e sistemas integrados en automatización industrial.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu
código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas
1º MP0963 Documentación técnica 107
1º MP0970 Formación e orientación laboral 107
1º MP0964 Informática industrial 107
1º MP0961 Sistemas de medida e regulación 133
1º MP0962 Sistemas de potencia 186
1º MP0959 Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos 160
1º MP0960 Sistemas secuenciais programables 160
2º MP0967 Comunicacións industriais 192
2º MP0971 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0972 Formación en centros de traballo 384
2º MP0968 Integración de sistemas de automatización industrial 175
2º MP0969 Proxecto de automatización e robótica industrial 26
2º MP0966 Robótica industrial 87
2º MP0965 Sistemas programables avanzados 123

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se
obtén?

Técnico superior en Automatización e Robótica Industrial.





CS Mantemento electrónico
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración
2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Man ter e re pa rar equi pa men tos e sis te mas elec tró ni cos, pro fe sio nais, in dus triais e de con su mo, así
como pla ni fi car e or ga ni zar os pro ce sos de man te men to, con cri te rios de ca li da de, apli can do a nor ma -
ti va e os plans de pre ven ción de riscos laborais e ambientais.

En que ámbitos
se traballa?

Empre sas do sec tor ser vi zos, tan to pri va das como pú bli cas, de di ca das ao man te men to e a re pa ra ción
de equi pa men tos e sis te mas de te le co mu ni ca cións, sis te mas mi cro pro ce sa dos, re des de ban da lar ga,
te le má ti ca e ra dio co mu ni ca cións, así como equi pa men tos in dus triais e pro fe sio nais de audio e vídeo,
por conta propia ou allea.

Que
 ocupacións se
desempeñan?

Téc ni co/a en su per vi sión e ve ri fi ca ción de equi pa men tos de sis te mas de ra dio e te le vi sión, e sis te mas
de pro du ción au dio vi sual; téc ni co/a en re pa ra ción e man te men to de sis te mas de ra dio e te le vi sión, e
sis te mas de pro du ción au dio vi sual; téc ni co/a en su per vi sión e ve ri fi ca ción de equi pa men tos de sis te -
mas de ra dio di fu sión; téc ni co/a en re pa ra ción e man te men to de sis te mas de ra dio di fu sión; téc ni co/a en 
su per vi sión e ve ri fi ca ción de equi pa men tos de sis te mas do mó ti cos, in mó ti cos e de se gu ri da de elec tró -
ni ca; téc ni co/a en re pa ra ción e man te men to de sis te mas do mó ti cos, in mó ti cos e de se gu ri da de elec tró -
ni ca; téc ni co/a en su per vi sión e ve ri fi ca ción de equi pa men tos de re des lo cais e sis te mas te le má ti cos;
téc ni co/a en re pa ra ción e man te men to de equi pa men tos de re des lo cais e sis te mas te le má ti cos; téc ni -
co/a en su per vi sión, ve ri fi ca ción e con trol de sis te mas de ra dioen la ces; téc ni co/a en re pa ra ción e man -
te men to de equipamentos profesionais de audio; técnico/a en reparación e mantemento de
equipamentos profesionais de vídeo; técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos
industriais.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu
código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas
1º MP1051 Circuitos electrónicos analóxicos 240
1º MP1052 Equipamentos microprogramables 266
1º MP1061 Formación e orientación laboral 107
1º MP1055 Mantemento de equipamentos de electrónica industrial 160
1º MP1058 Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamento

electrónicos
187

2º MP1062 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP1063 Formación en centros de traballo 384
2º MP1059 Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico 70
2º MP1056 Mantemento de equipamentos de audio 105
2º MP1053 Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións 140
2º MP1057 Mantemento de equipamentos de vídeo 122
2º MP1054 Mantemento de equipamentos de voz e datos 140
2º MP1060 Proxecto de mantemento electrónico 26

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se
obtén?

Técnico superior en Mantemento Electrónico.














