
CFGM INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES 

INS Narcís Monturiol 

Família professional Electricitat i electrònica 

Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques  



COMPETÈNCIA GENERAL 

• La competència general d'aquest títol 
consisteix a muntar i mantenir 
infraestructures de telecomunicació en 
edificis, instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió, màquines elèctriques i sistemes 
automatitzats, aplicant normativa i 
reglamentació vigent, protocols de qualitat, 
seguretat i riscos laborals, assegurant la seva 
funcionalitat i respecte al medi ambient. 



SORTIDES PROFESSIONALS 

• Electricista industrial. 
• Instal·lador electricista d’habitatges i edificis. 
• Muntador de centres de transformació i línies 

elèctriques. 
• Muntador de quadres elèctrics. 
• Instal·lador d’equips electrònics en edificis: 

videoporters, antenes i equips de telefonia. 
• Instal·ador de plantes de producció d’energia 

fotovoltaica. 



MÒDULS PROFESSIONALS 

• 1er CURS (2x3. Telecomunicacions i I. elèctriques): 
 

• M2 Instal·lacions elèctriques interiors 
• M4 Infraestructures comunes de telecomunicació en 

habitatges i edificis. 
• M9 Electrònica 
• M10 Electrotècnia 
• M11 Formació i orientació laboral 
• M13 Anglès tècnic 

 



MÒDULS PROFESSIONALS 
• 2on CURS ( I.elèctriques i automàtiques) 

 
• M1 Automatismes industrials 
• M3 Instal·lacions de distribució 
• M5 Instal·lacions domòtiques 
• M6 Instal·lacions solars fotovoltaiques 
• M7 Màquines elèctriques 
• M8 Instal·lacions elèctriques especials 
• M12 Empresa i iniciativa emprenedora 
• M14 Síntesi 
• M15 Formació en centres de treball. 

 



COMPETENCIES PERSONALS 

• RESPONSABILITAT 
• AUTONOMIA 
• COOPERACIÓ 
• TREBALL EN EQUIP 
• COMUNICACIÓ 
• ORGANITZACIÓ 
• APTITUDS 

 



M1 Automatismes industrials 
 

 



M2 Instal·lacions elèctriques interiors 
 



M3 Instal·lacions de distribució 
 

 



 
M4 Infraestructures comunes de 
telecomunicació en habitatges i 

edificis. 
 



M5 Instal·lacions domòtiques 
 

 



 
M6 Instal·lacions solars 

fotovoltaiques 
 



M7 Màquines elèctriques 
 

 



M8 Instal·lacions elèctriques especials 
 

 



M9 Electrònica 
 



M10 Electrotècnia 
 

 



M13 Anglès tècnic 
 

 



M14 Síntesi 
 

 



M15 Formació en centres de treball 

 



Sortida a visitar el repetidor de 
rocacorba de banyoles 



Sortida a visitar el parc fotovoltaic 
d’Ordis 
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