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Certificat de professionalitat
Operacions auxiliars de muntatge
d’instal·lacions electrotècniques
i de telecomunicacions en edificis

100% subvencionat

Què és un certificat de professionalitat?
És un document oficial atorgat per l’administració laboral que
acredita qui l’obté que és competent professionalment per
desenvolupar una activitat laboral. És a dir, habilita per exercir
una professió concreta. Els certificats de professionalitat són
vàlids a tot l’Estat espanyol i permeten el reconeixement de les
qualificacions professionals acreditades en la Unió Europea. Hi
ha tres nivells de qualificació (nivell I, nivell II i nivell III) i cada nivell
té uns requisits d’accés diferents. Es considera avaluació positiva
si s’assisteix com a mínim al 75% de cada mòdul formatiu, que
conté el certificat de professionalitat, i si se superen les proves
d’avaluació pertinents.

Objectius del curs
Realitzar operacions auxiliars seguint instruccions del superior en
el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i de
telecomunicacions en edificis per a diversos usos i instal·lacions,
aplicant les tècniques i procediments requerits en cada cas,
aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i
complint la normativa vigent.

Característiques del curs
Certificat de professionalitat. Nivell 1
> Hores totals: 390 h
Principals sortides professionals:
> Ajudant de l’instal·lador/a d’equips i de sistemes de comunicació
> Ajudant de l’instal·lador/a i reparador/a d’instal·lacions telefòniques
> Ajudant de l’instal·lador/a i reparador/a d’equips telefònics i
telegràfics

> Ajudant del muntador/a d’antenes receptores/televisió satèl·lits
> Operari/ària d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió
> Peó de la indústria de producció i distribució d’energia elèctrica

Mòduls del Certificat
> Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa
tensió i domòtiques en edificis			
150 h
> Operacions de muntatge d’instal·lacions
de telecomunicacions				
150 h
> Inserció laboral, sensibilització mediambiental
i igualtat de gènere.				
10 h
> Mòdul de pràctiques professionals no laborals
80 h

Perfil d’entrada de l’alumnat
>
>
>
>

Nivell de formació: certificat d’escolaritat
Motivació envers les ocupacions del sector d’instal·lacions
Valorables coneixements elèctrics
Disponibilitat horària

Programa de pràctiques
> Muntar i mecanitzar els elements d’instal·lacions elèctriques i
domòtiques
> Instal·lar i substituir els mecanismes i elements d’una instal·lació elèctrica i domòtica
> Muntar i mecanitzar els elements d’una instal·lació de telecomunicacions
> Muntar instal·lacions de videoporter en un edifici
> Participar en els processos de treball de l’empresa, seguint les
normes i instruccions establertes al centre de treball

