
Tècnic en Instal·lacions elèctriques i 
automàtiques (Dual) 

Grau: Mitjà. 

 

Aquests estudis capaciten per muntar i man-
tenir infraestructures de telecomunicació en 

edificis, instal·lacions elèctriques de baixa ten-
sió, màquines elèctriques i sistemes automatit-
zats. 
 
 

La durada és de 2.346 hores (1.337 en un cen-
tre educatiu i 1.009 en un centre de treball) 
distribuïdes en dos cursos acadèmics. 
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COM ACCEDIR AL CICLE: 

Tenen accés directe al cicle les persones que com-
pleixen algun dels requisits següents: 

• tenir el títol de graduat en educació secundà-

ria obligatòria. 

• tenir el títol de tècnic o tècnica o de tècnic o 

tècnica auxiliar. 

• haver superat el segon curs del batxillerat unifi-

cat i polivalent (BUP). 

• tenir altres estudis equivalents a efectes aca-

dèmics. 

• haver superat la prova d'accés a la universitat 

per a majors de 25 anys. 

 
Les persones que no compleixen cap dels requisits 
esmentats han de superar una prova d'accés. 
 
Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any 

en què es fa la prova. 
 
 

QUINES SORTIDES PROFESSIONALS HI HA: 

Les persones que superen el cicle formatiu obte-
nen el títol de tècnic o tècnica, que els permet 
accedir: 

• al batxillerat. 

• a un cicle de grau superior (cal superar la 

prova d'accés). 

• al món laboral com a: 

− Electricista industrial i d'instal·lacions 

elèctriques d'edificis. 

− Instal·lador de línies elèctriques, equips 

electrònics en edificis, antenes i equips 

telefònics. 

− Electricista de construcció. 

− Electricista de manteniment. 

− Instal·lador i mantenidor de sistemes do-

mòtics. 

− Muntador d'instal·lacions d'energia solar 

fotovoltaica. 

− Instal·lador de telecomunicacions en 

edificis i habitatges. 

 
Amb aquest títol s'obté la competència per ser 
instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualifi-

cació tècnica adequada exigida com a requisit 
per ser empresa instal·ladora d'infraestructures 
comunes de telecomunicacions. 

QUINS MÒDULS ESTUDIARÀS: 

• Automatismes industrials. 

• Instal·lacions elèctriques interiors. 

• Instal·lacions de distribució. 

• Infraestructures comunes de telecomuni-

cació en habitatges i edificis. 

• Instal·lacions domòtiques. 

• Instal·lacions solars fotovoltaiques. 

• Màquines elèctriques. 

• Instal·lacions elèctriques especials. 

• Electrònica. 

• Electrotècnia. 

• Formació i orientació laboral. 

• Empresa i iniciativa emprenedora.  

• Anglès tècnic.  

• Síntesi.  

• Formació en centres de treball. 
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Prepara’t pel futur! 
 

Vine a estudiar electricitat al INS Sant Feliu de 

Guíxols!!! 
 

Realitzaràs pràctiques a l’empresa per millorar 

la teva formació, 

i facilitar la teva inserció al món laboral. 
 

 2 cursos. 
 

 1er curs: 924 hores de formació al centre, i 80 
hores de pràctiques en empreses. 

 
 2n curs: 396 hores de formació al centre, i 

963 hores de formació i pràctiques a 
l’empresa remunerades, i amb alta a la 
Seguretat Social. 

 

 Horari de 8:30 a 14:40. 

De què treballaràs?  
 Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis. 

 Muntador/a de centres de producció elèctrica i de quadres elèctrics. 

 Instal·lador/a de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics.  

 Reparador/a d’electrodomèstics. 

 Electricista de construcció. 

 Electricista de manteniment. 

 Instal·lador/a mantenidor/a de sistemes domòtics. 

 Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica. 

On treballaràs? 
 En empreses que tinguin per activitat la producció d’energia elèctrica. 

 Instal·lacions i reparacions elèctriques en edificis. 

 Instal·lacions de telefonia, antenes i seguretat. 

 Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica. 

 Construcció de quadres i equips electrotècnics. 

 Manteniment i reparació d’electrodomèstics. 
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