
GRAU SUPERIOR

Reconeixem la teva experiència laboral

DESENVOLUPAMENT

APLICACIONS
WEB

Títol: Tècnic Superior en 

Desenvolupament d’Aplicacions Web.

Programador en entorn web i entorn 

multimedia. 

Desenvolupador de programari web.

Implementador d’aplicacions web en 

entorn internet, intranet i extranet..

SORTIDES PROFESSIONALS

4 Aules-Tallers Informàtica

Aula audio-visual

Aula de comferències

Biblioteca

EQUIPAMENTS

C/ Mallorca, s/n.08214 Badia del Vallès (Barcelona)

Tel. 937 187 506 - Fax 937 181 821

Web: www.iBadia.cat

e-mail: iesbadia@xtec.cat

GPS: N 41º30.320’-E2º07.107’

Institut de Badia del Vallès
QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

Modalitat semipresencial.

Servei d’Assesorament i REconeixement 

(SARE).

Formació Alternança-Dual.

SERVEIS

COM ARRIBAR

amb tren rodalies C4.

amb bus.

Parking gratuït a l’institut.



Batxillerat de qualsevol modalitat.

Prova d’accés cicles de grau superior superada.

Curs d’accés al superior.

Tenir superat el COU o PREU.

Aquests estudis capaciten per desenvolupar, 

implantar i mantenir aplicacions web, amb 

independència del model emprat i utilitzant 

tecnologies específiques, garantint l’accés 

a les dades de forma segura i complint els 

criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat 

exigides en els estàndards establerts

Configurar i explotar sistemes informàtics. 

UC2022311

Gestionar bases de dades relacionals. 

UC2022611

Desenvolupar components de software en 

llenguatges de programació estructurada. 

UC2049411

Desenvolupar components de programari 

en llenguatges de programació orientats 

a objectes. UC2022711

Sistemes informàtics.

Bases de dades.

Programació.

Llenguatges de marques i sistemes de 

gestió d’informació.

Entorns de desenvolupament.

Desenvolupament web entorn client.

Desenvolupament web entorn servidor.

Desplegament d’aplicacions web.

Disseny d’interficies web.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de desenvolupament 

d’aplicacions web.

Formació en centres de treball.

2 cursos acadèmics. Torn tarda.

1683 h a l’Institut Badia del Vallès.

317 h pràctiques en centres de treball.

PROGRAMA COMPETÈNCIA GENERALACCÉS

DURADA

DE QUÈ POTS TREBALLAR?



C/ Mallorca, s/n.08214 Badia del Vallès (Barcelona)

Tel. 937 187 506 - Fax 937 181 821

Web: www.iBadia.cat

e-mail: iesbadia@xtec.cat

GPS: N 41º30.320’-E2º07.107’

Institut de Badia del Vallès
QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

GRAU SUPERIOR

Reconeixem la teva experiència laboral

INFORMÀTICS
DE SISTEMES

EN LA XARXA

ADMINISTRACIÓ

Títol: Tècnic Superior en Administració 

de Sistemes Informàtics en Xarxa.

Tècnic/a en serveis d’Internet o de 

missatgeria electrònica, teleassistència, 

administració de base de dades, xarxes, 

serveis de comunicacions i entorns web.

Responsable d’informàtica, supervisor/a 

de sistemes, personal de suport tècnic.

SORTIDES PROFESSIONALS

4 Aules-Tallers Informàtica

Aula audio-visual

Aula de comferències

Biblioteca

EQUIPAMENTS

Modalitat semipresencial.

Servei d’Assesorament i REconeixement 

(SARE).

Formació Alternança-Dual.

SERVEIS

COM ARRIBAR

amb tren rodalies C4.

amb bus.

Parking gratuït a l’institut.



Batxillerat de qualsevol modalitat.

Prova d’accés cicles de grau superior superada.

Curs d’accés al superior.

Tenir superat el COU o PREU.

Gestió de bases de dades.

Programació bàsica.

Llenguatges de marques i sistemes de 

gestió d’informació.

Fonaments de maquinari.

Administració de sistemes operatius.

Planificació i administració de xarxes.

Serveis de xarxa i Internet.

Implantació d’aplicacions web.

Administració de sistemes gestors de 

bases de dades.

Seguretat i alta disponibilitat.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’administració de sistemes 

informàtics en xarxa.

Formació en centres de treball.

2 cursos acadèmics. Torn tarda.

1683 h a l’Institut de Badia del Vallès.

317 h pràctiques en centres de treball.

PROGRAMA

COMPETÈNCIA GENERAL

ACCÉS

DURADA

DE QUÈ POTS TREBALLAR?

La competència general capaciten per 

configurar, administrar i mantenir els 

sistemes informàtics i per garantir la 

funcionalitat, la integritat i els serveis 

del sistema.

Administrar els dispositius maquinari 
del sistema. UC2048411

Instal·lar, configurar i administrar el 
programari de base i d’aplicació del 
sistema. UC2048511

Assegurar equips informàtics. UC2048611

Instal·lar, configurar i administrar el pro-
gramari per gestionar un entorn web. 
UC2049511

Instal·lar, configurar i administrar serveis 
de missatgeria electrónica. UC2049611

Instal·lar, configurar i administrar serveis 
de transferència d’arxius i multimèdia. 
UC2049711

Gestionar serveis en el sistema informàtic. 
UC2049011

Configurar i explotar sistemes informàtics. 
UC2022311

Configurar i gestionar un sistema gestor 
de bases de dades. UC2022411

Configurar i gestionar la base de dades. 
UC2022511

Dissenyar infraestructura de xarxa 
telemàtica. UC2022811

Coordinar la implantació de la infraes-
tructura de xarxa. UC2022911

Administrar la infraestructura de xarxa 
telemàtica. UC2023011



C/ Mallorca, s/n.08214 Badia del Vallès (Barcelona)

Tel. 937 187 506 - Fax 937 181 821

Web: www.iBadia.cat

e-mail: iesbadia@xtec.cat

GPS: N 41º30.320’-E2º07.107’

Institut de Badia del Vallès
QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

GRAU MITJÀ

Reconeixem la teva experiència laboral

MICROINFORMÀTICS
SISTEMES
I XARXES

SORTIDES PROFESSIONALS

amb tren rodalies C4.

amb bus.

Parking gratuït a l’institut.

4 Aules-Tallers Informàtica

Aula audio-visual

Aula de comferències

Biblioteca

EQUIPAMENTS

Modalitat semipresencial.

Servei d’Assesorament i REconeixement 

(SARE).

Formació Alternança-Dual.

SERVEIS

COM ARRIBAR

Títol: Tècnic en sistemes microinformàtics 

i xarxes 

Instal·lació, configuració i manteniment 

de programari bàsic i xarxes.

Muntatge i configuració d’ordinadors i 

perifèrics.



Muntatge i manteniment d’equips.

Sistemes operatius monlloc.

Aplicacions ofimàtiques.

Xarxes locals.

Seguretat informàtica.

Serveis en xarxa.

Aplicacions web.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglès.

Formació en centres de treball.

2 cursos acadèmics. Torn matí.

1650 h a l’Institut de Badia del Vallès.

350 h pràctiques en centres de treball.

PROGRAMA

COMPETÈNCIA GENERAL

DURADA

DE QUÈ POTS TREBALLAR?

Graduat ESO.

Títol FP1 o BUP.

Sense titulació a través de la prova 

d’accés a cicles de grau mitjà.

ACCÉS

La competència general d’aquest títol 

consisteix en instal·lar, configurar i mantenir 

sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, 

així com xarxes locals en petits entorns, 

assegurant la seva funcionalitat i aplicant 

els protocols de qualitat, seguritat i respecte 

al medi ambient establerts.

Instal·lar i configurar el programari base 
en sistemes microinformàtics. UC2021911

Instal·lar, configurar i verificar els elements 
de la xarxa local segons procediments 
establerts. UC2022011

Facilitar l’ús a l’usuari o instal·lar, 
configurar i mantenir paquets informàtics 
de propòsit general i aplicacions 
específiques. UC2022111

Muntar equips microinformàtics. 
UC2095311

Reparar i ampliar equips microinformàtics. 
UC2095411

Instal·lar, configurar i verificar els elements 
de la xarxa local segons procediments 
establerts. UC2022011

Monitoritzar els processos de comuni-
cacions de la xarxa local. UC2095511

Realitzar els processos de connexió entre 
xarxes privades i públiques. UC2095611

Mantenir i regular el subsistema físic en 
sistemes informàtics. UC2095711

Executar procediments d’administració 
i manteniment en el programari base i 
d’aplicació del client. UC2095811

Mantenir la seguretat dels subsistemes 
físics i lògics en sistemes informàtics. 
UC2095911



C/ Mallorca, s/n.08214 Badia del Vallès (Barcelona)

Tel. 937 187 506 - Fax 937 181 821

Web: www.iBadia.cat

e-mail: iesbadia@xtec.cat

GPS: N 41º30.320’-E2º07.107’

Institut de Badia del Vallès
QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

GRAU SUPERIOR

Reconeixem la teva experiència laboral

SECRETARIAT

SORTIDES PROFESSIONALS

3 Aules–Simulació Empresa

Aula audio-visual

Aula d’idiomes

Aula de comferències

Aula d’ofimàtica

Biblioteca

EQUIPAMENTS

Títol: Tècnic Superior en Secretariat.

Suport a la direcció en empreses o 
institucions del sector públic o privat, 
en qualsevol àrea o departament on es 
requereixin funcions de secretariat

Assistent personal, de despatxos i oficines, 
jurídic o de departament de Recursos 
Humans

Administratius en les Administracions i 
Organismes Públics

amb tren rodalies C4.

amb bus.

Parking gratuït a l’institut.

Modalitat semipresencial.

Servei d’Assesorament i REconeixement 

(SARE).

Formació Alternança-Dual.

SERVEIS

COM ARRIBAR



Batxillerat de qualsevol modalitat.

Prova d’accés cicles de grau superior superada.

Curs d’accés al superior.

Tenir superat el COU o PREU.

1 curs acadèmic. Torn tarda.

990 h a l’Institut de Badia del Vallès.

310 h pràctiques en centres de treball.

PROGRAMA

COMPETÈNCIA GENERAL

ACCÉS

DURADA

DE QUÈ POTS TREBALLAR?

Gestió de la comunicació.

Atenció al públic i protocol.

Organització del servei i treballs de 
secretariat.

Gestió de dades.

Elaboració i presentació de documents 
i informació.

Elements de dret.

Llengua estrangera, anglès.

Segona llengua estrangera.

Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.

Síntesi.

És competència general d’aquest tècnic 

organitzar, gestionar, elaborar i transmetre 

la informació procedent o amb destinació 

als òrgans executius, professionals i de 

gestió en llengua pròpia i/o estrangera, i, 

també, representar l’empresa i fomentar 

la cooperació i qualitat de les relacions 

internes i externes, segons els objectius 

marcats iles normes internes establertes.

Gestionar les comunicacions internes i 
externes, tant orals com escrites, en la 
llengua pròpia i/o estrangera

Organitzar, supervisar i realitzar 
treballs de secretariat

Organitzar entrevistes, reunions i 
esdeveniments corporatius

Organitzar viatges nacionals i 
internacionals

Organitzar, mantenir i controlar l’arxiu 
en suport convencional i informàtic

Elaborar i presentar documents de 
treball, integrant dades, textos i gràfics



C/ Mallorca, s/n.08214 Badia del Vallès (Barcelona)

Tel. 937 187 506 - Fax 937 181 821

Web: www.iBadia.cat

e-mail: iesbadia@xtec.cat
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Institut de Badia del Vallès
QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

GRAU SUPERIOR

Reconeixem la teva experiència laboral

SORTIDES PROFESSIONALS

3 Aules–Simulació Empresa

Aula audio-visual

Aula d’idiomes

Aula de comferències

Aula d’ofimàtica

Biblioteca

EQUIPAMENTS

Títol: Tècnic Superior en Assistència a la 
direcció.
Assistent a la direcció.
Assistent personal.
Secretari/a de direcció.
Assistent de despatxos i oficines.
Assistent jurídic.
Assistent en departaments de Recursos 
Humans.
Administratius en les Administracions i 
Organismes Públics.

amb tren rodalies C4.

amb bus.

Parking gratuït a l’institut.

Modalitat semipresencial.

Servei d’Assesorament i REconeixement 
(SARE).

Formació Alternança-Dual.

SERVEIS

COM ARRIBAR

A LA
ASSISTÈNCIA

DIRECCIÓ



Batxillerat de qualsevol modalitat.

Prova d’accés cicles de grau superior superada.

Curs d’accés al superior.

Tenir superat el COU o PREU.

2 curs acadèmic. Torn tarda.

1650 h a l’Institut de Badia del Vallès.

350 h pràctiques en centres de treball.

PROGRAMA

COMPETÈNCIA GENERAL

ACCÉS

DURADA

DE QUÈ POTS TREBALLAR?

Comunicació i atenció al client

Gestió de la documentació jurídica i 

empresarial

Procés integral de l’activitat comercial

Recursos humans i responsabilitat 

corporativa

Ofimàtica i procés de la informació

Anglès

Segona llengua estrangera

Protocol empresarial

Organització d’esdeveniments empresarials

Gestió avançada de la informació

Formació i orientació laboral

Projecte d’assistència a la direcció

Formació en centres de treball

La competència general d’aquest títol 

consisteix en assistir a la direcció i a 

d’altres departaments en les activitats 

d’organització, representació de 

l’entitat i fer les funcions administrativa 

i documental; gestionar-ne la informació 

i la comunicació interna i externa, i 

realitzar altres tasques per delegació, 

utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa 

i/o una altra llengua estrangera, aplicant 

la normativa vigent i protocols de gestió 

de qualitat, que assegurin la satisfacció 

del client o usuari i actuant segons les 

normes de prevenció de riscos laborals i 

protecció mediambiental.

Assistent a la direcció.

Assistent personal.

Secretari/a de direcció.

Assistent de despatxos y oficines.

Assistent jurídic.

Assistent en departaments de Recursos 
Humans.

Administratius en les Administracions 
y Organismes Públics.
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Institut de Badia del Vallès
QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

GRAU MITJÀ

Reconeixem la teva experiència laboral

GESTIÓ
ADMINISTRATIVA

SORTIDES PROFESSIONALS

Títol: Tècnic en gestió administrativa 

Auxiliar administratiu

Auxiliar comptable

Auxiliar de tresoreria

Auxiliar de documentació i arxiu

3 Aules–Simulació Empresa

Aula audio-visual

Aula d’idiomes

Aula de comferències

Aula d’ofimàtica

Biblioteca

EQUIPAMENTS

amb tren rodalies C4.

amb bus.

Parking gratuït a l’institut.

Modalitat semipresencial.

Servei d’Assesorament i REconeixement 
(SARE).

Formació Alternança-Dual.

SERVEIS

COM ARRIBAR



2 cursos acadèmics: 1r curs matí i 2n 

curs tarda.

1650 h a l’Institut de Badia del Vallès.

350 h pràctiques en centres de treball.

PROGRAMA

COMPETÈNCIA GENERAL

DURADA

DE QUÈ POTS TREBALLAR?

La competència general del títol consisteix 

en activitat de suport administratiu en 

l’àmbit laboral, comptable, comercial, 

financer i fiscal, així com d’atenció al client 

tant en empreses privades com públiques 

aplicant la normativa vigent i protocols 

de qualitat, assegurant la satisfacció del 

client i actuant segons les normes de 

prevenció de riscos laborals i de protecció 

ambiental.

Comunicació empresarial i atenció al client.

Operacions administratives

de compravenda.

Operacions administratives

de recursos humans.

Operacions auxiliars de gestió

de tresoreria.

Técnica comptable.

Tractament de documentació comptable.

Tractament informàtic.

Operacions administratives de suport.

Anglès/Empresa i Administració.

Empresa a l’aula.

Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.

Graduat ESO.

Títol FP1 o BUP.

Sense titulació a través de la prova 

d’accés a cicles de grau mitjà.

ACCÉS

Recepcionar i processar les comunicacions 

internes i externes. (22097511 nivell 2)

Realitzar les gestions administratives 

del procés comercial. (2097611 nivell 2)

Introduir dades i textos en terminals 

informàtics en condicions de seguretat, 

qualitat i eficiència. (2097311 nivell 1)

Gestionar l’arxiu convencional/informàtic. 

(2097811 nivell 2)

Comunicar-se en una llegua estrangera 

amb un nivell d’usuari independent, en 

les activitats de gestió administrativa en 

relació amb el client. (2097711 nivell2)

Gestió de informació i documentació 

utilitzant aplicacions ofimàtiques. 

(2023311 nivell 2)

Realitzar les gestions administratives

de tresoreria. (2097911 nivell 2)

Efectuar les activitats de suport 

administratiu de recursos humans. 

(2098011 nivell 2)

Realitzar registres comptables.

(2098111 nivell 2)

Introduir dades i textos en terminals 

informàtics en condicions de seguretat, 

qualitat i eficiència. (2097311 nivell 2)
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Institut de Badia del Vallès
QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

GRAU SUPERIOR

Reconeixem la teva experiència laboral

ADMINISTRACIÓ

I FINANCES

SORTIDES PROFESSIONALS

Títol: Tènic superior en adminsitració 
i finances.

Administratiu financer, comptable, de 
recursos humans o de logística.

Tècnic en gestió de cobraments.

Responsable d’atenció al client.

3 Aules–Simulació Empresa

Aula audio-visual

Aula d’idiomes

Aula de comferències

Aula d’ofimàtica

Biblioteca

EQUIPAMENTS

amb tren rodalies C4.

amb bus.

Parking gratuït a l’institut.

Modalitat semipresencial.

Servei d’Assesorament i REconeixement 
(SARE).

Formació Alternança-Dual.

SERVEIS

COM ARRIBAR



2 cursos acadèmics. Torn tarda.

1650 h en el Institut Badia.

350 h pràctiques en centres de treball.

PROGRAMA

COMPETÈNCIA GENERAL

DURADA

Batxillerat de qualsevol modalitat.

Prova d’accés cicles de grau superior superada.

Curs d’accés al superior.

Tenir superat el COU o PREU.

ACCÉS DE QUÈ POTS TREBALLAR?

Gestió de la documentació jurídica i 

empresarial

Recursos humans i responsabilitat 

social corporativa

Ofimàtica i procés de la informació

Procés integral de l’activitat comercial

Comunicació i atenció al client

Anglès

Gestió de recursos humans

Gestió financera

Comptabilitat i fiscalitat

Gestió logística i comercial

Simulació empresarial

Projecte d’administració i finances

Formació i orientació laboral

Formació en centres de treball

Aquest títol capacita per organitzar 

i executar les operacions de gestió 

i administració en els processos 

comercials, laborals, comptables, 

fiscals i financers d’una empresa 

pública/privada, aplicant la norma-

tiva vigent i els protocols de gestió 

de qualitat, gestionant la informació, 

assegurant la satisfacció del client i/o 

usuari i actuant segons les normes de 

prevenció de riscs laborals i protecció 

mediambiental.

Administració de recursos humans

Gestió financera

Assistència documental i de gestió en 

despatxos i oficines

Gestió comptable i d’auditoria
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QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

Reconeixem la teva experiència laboral

SORTIDES PROFESSIONALS

Títol de Tècnic en Instal·lacions 
Elèctriques i Automàtiques

Instal·lador/mantenidor electricista.

Electricista de construcció, industrial, 
de manteniment.

Instal·lador/mantenidor de sistemes 
domòtics.

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

GRAU MITJÀ

ELÈCTRIQUES
INSTAL·LACIONS

I AUTOMÀTIQUES

3 Aules–Simulació Empresa

Aula audio-visual

Aula d’idiomes

Aula de comferències

Aula d’ofimàtica

Biblioteca

EQUIPAMENTS

amb tren rodalies C4.

amb bus.

Parking gratuït a l’institut.

Modalitat semipresencial.

Servei d’Assesorament i REconeixement 
(SARE).

Formació Alternança-Dual.

SERVEIS

COM ARRIBAR



2 cursos acadèmics. Torn tarda.

1683 h a l’Institut Badia del Vallès.

317 h pràctiques en centres de treball.

PROGRAMA

COMPETÈNCIA GENERAL

DURADA

DE QUÈ POTS TREBALLAR?

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 quali-

tat, seguretat i riscos laborals, assegurant 

la seva funcionalitat i respecte al medi 

ambient.

Carnet d’Instal·lador Bàsic i Especialista.

Automatismes industrials.

Instal·lacions elèctriques interiors.

Instal·lacions de distribució.

Infraestructures comunes de 

telecomunicació en habitatges i edificis.

Instal·lacions domòtiques.

Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Màquines elèctriques.

Instal·lacions elèctriques especials.

Electrònica.

Electrotècnia.

Síntesi.

Anglès tècnic.

Empresa i Iniciativa Emprenedora.

Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.

Graduat ESO.

Títol FP1 o BUP.

Sense titulació a través de la prova 

d’accés a cicles de grau mitjà.

Possibilitat d’accès sense requisits 

acadèmics si treballes a una empresa 

amb conveni.

ACCÉS

2082031 Realitzar instal·lacions elèctriques 
d'habitatges.

2082032 Supervisar, controlar i mantenir 
instal·lacions en edificis d'habitatges.

2082033 Elaborar la documentació tècnica 
i administrativa d'instal·lacions elèctriques 
d'habitatges o d’oficines comercials i/o 
industrials.

2082131 Realitzar instal·lacions elèctriques en 
edificis d'oficines comercials/industrials.

2082132 Supervisar, controlar i mantenir 
instal·lacions en edificis d'oficines comercials 
i/o industrials.

2082211 Muntar i mantenir instal·lacions 
d'automatismes en l'entorn d'habitatges i 
petita indústria.

2082311 Muntar i mantenir màquines o 
xarxes elèctriques aèries o subterrànies  
de baixa tensió.

2012011 Muntar i mantenir instal·lacions de 
captació de senyals de radiodifusió sonora 
i TV en edificis o conjunts d'edificacions 
(antenes i via cable).

2012111 Muntar i mantenir instal·lacions 
d'accés al servei de telefonia disponible 
al públic i instal·lacions de control d'accés 
(telefonia interior i videoporteria).

2083611 Muntar i mantenir instal·lacions 
solars fotovoltaiques.



C/ Mallorca, s/n.08214 Badia del Vallès (Barcelona)

Tel. 937 187 506 - Fax 937 181 821

Web: www.iBadia.cat

e-mail: iesbadia@xtec.cat

GPS: N 41º30.320’-E2º07.107’

Institut de Badia del Vallès
QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

Reconeixem la teva experiència laboral

SORTIDES PROFESSIONALS

5 Aules-Tallers Elèctrics

2 Aules-Tallers Informàtica

Aula audio-visual

Aula d’idiomes

Aula de comferències

Aula d’activitats diverses

Aula d’ofimàtica

Biblioteca

EQUIPAMENTS

GRAU SUPERIOR

ELECTROTÈCNICS
SISTEMES

I AUTOMATITZATS

Tècnic en projectes electrotècnics.

Projectista electrotècnic.

Capatàs d’obres en xarxes elèctriques 

de distribució en baixa tensió i 

enllumenat exterior.

Cap d’equip d’instal·ladors de baixa 

tensió per a edificis.

amb tren rodalies C4.

amb bus.

Parking gratuït a l’institut.

Modalitat semipresencial.

Servei d’Assesorament i REconeixement 
(SARE).

Formació Alternança-Dual.

SERVEIS

COM ARRIBAR



2 cursos acadèmics. Torn tarda.

1650 h a l’Institut Badia del Vallès.

350 h pràctiques en centres de treball.

PROGRAMA

COMPETÈNCIA GENERAL

DURADA

DE QUÈ POTS TREBALLAR?

La competència general d’aquest títol 

consisteix a desenvolupar projectes i gestionar 

i supervisar el muntatge i manteniment 

d’instal·lacions electrotècniques en l’àmbit 

del reglament electrotècnic per a baixa 

tensió (REBT). També consisteix a supervisar el 

manteniment d’instal·lacions d’infraestructures 

comunes de telecomunicacions, a partir de 

la documentació tècnica, especificacions, nor-

mativa i procediments establerts, assegurant 

el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la 

conservació del medi ambient.

Batxillerat de qualsevol modalitat.

Prova d’accés cicles de grau superior superada.

Curs d’accés al superior.

Tenir superat el COU o PREU.

ACCÉS

Tècniques i processos en instal·lacions 

elèctriques.

Tècniques i processos en instal·lacions 

domòtiques i atomàtiques.

Configuració d’instal·lacions elèctriques.

Configuració d’instal·lacions 

domòtiques i automàtiques.

Documentació tècnica en instal·lacions 

elèctriques.

Desenvolupament de xarxes elèctriques i 

centres de transformació.

Gestió del muntatge i del manteniment 

d’instal·lacions elèctriques.

Processos en instal·lacions d’Infraestruc-

tures Comunes de les Telecomunicacions.

Sistemes i circuits elèctrics.

Projecte de sistemes electrotècnics i 

automatitzats.

Empresa i Iniciativa Emprenedora.

Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.

UC_2118011_3. Organitzar i gestionar/

supervisar els processos de muntatge de 

les instal·lacions elèctriques en l’entorn 

d’edificis i amb finalitats especials.

UC_2083011_3. Desenvolupar projectes 

d'instal·lacions elèctriques de baixa 

tensió en locals de característiques 

especials i instal·lacions amb finalitats 

especials o en l’entorn d’edificis 

d’habitatges, indústries, oficines i locals 

de pública concurrència.

UC_2127511_3. Planificar i gestionar 

el muntatge i manteniment de xarxes 

elèctriques de baixa tensió i enllumenat 

exterior.

UC_2127611_3. Supervisar i realitzar 

el muntatge i/o manteniment de 

xarxes elèctriques de baixa tensió i 

enllumenat exterior.

UC0831_3. Desenvolupar projectes de 

xarxes elèctriques de baixa tensió.

UC_2083311_3. Desenvolupar projectes 

d'instal·lacions elèctriques de centres


