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Cicle formatiu de grau superior de Sistemes electrotècnics automatitzats  SEA-1 

Mòdul Nom  Mòdul Unitats formatives Sí NO 
Sí, amb condicionants 

(*) 

M1 
(198 h) 

Tècniques i 
processos en 
instal·lacions 
elèctriques 

UF1: Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en edificis  X  

UF2: Muntatge d'instal·lacions elèctriques especials  X  

UF3: Tècniques de muntatge de xarxes elèctriques  X  

UF4: Tècniques de muntatge d'instal·lacions d'enllumenat exterior  X  

M3 
(264 h) 

Configuració 
d'instal·lacions 
elèctriques 

UF1: Configuració d'instal·lacions elèctriques en edificis X   

UF2: Configuració d'instal·lacions elèctriques especials X   

UF3: Configuració d'instal·lacions d'enllumenat exterior X   

UF4: Configuració d'instal·lacions solars fotovoltaiques X   

M5 
(132 h) 

Documentació 
tècnica en 
instal·lacions 
elèctriques 

UF1: Documentació gràfica en projectes d'instal·lacions elèctriques X   

UF2: Documentació escrita en projectes d'instal·lacions elèctriques 
X 

  

M6 
(132 h) 

Desenvolupament de 
xarxes elèctriques i 
centres de 
transformació 

UF1: Configuració de xarxes de distribució en baixa tensió  X  

UF2: Configuració de centres de transformació 
 

X  

M9 
(132 h) 

Sistemes i circuits 
elèctrics 

UF1: Circuits de corrent altern  X  

UF2: Màquines elèctriques de corrent altern  X  

UF3: Circuits electrònics  X  

M10 
(99 h) 

Formació i Orientació 
Laboral 

UF1: Incorporació al treball X   

UF2: Prevenció de riscos laborals X   
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Cicle formatiu de grau superior de Sistemes electrotècnics automatitzats  SEA-2 
 

Mòdul Nom  Mòdul Unitats formatives Sí NO 
Sí, amb 

condicionants (*) 

M2 (231 h) 
Tècniques i processos en 
instal·lacions domòtiques i 
automàtiques 

UF1: Automatització industrial cablada  X  

UF2: Automatització industrial amb autòmats 
programables 

 X 
 

UF3: Instal·lacions automatitzades en habitatges i 
edificis 

 X 
 

M4 (132 h) 
Configuració 
d'instal·lacions domòtiques 
i automàtiques 

UF1: Configuració d’instal·lacions automatitzades en 
habitatges i edificis 

 X 
 

UF2: Configuració d’automatismes industrials amb 
autòmats programables 

 X 
 

M7 (99 h) 
Gestió del muntatge i del 
manteniment 
d'instal·lacions elèctriques 

UF1: Aprovisionament del muntatge d’instal·lacions 
elèctriques 

X  
 

UF2:  Planificació del muntatge i del manteniment 
d’instal·lacions elèctriques 

X  
 

M8 (99 h) 
Processos en instal·lacions 
d’infraestructures comunes 
de telecomunicacions 

UF1: Instal·lacions de televisió en edificis X   

UF2: Instal·lacions de telefonia i  interfonia en edificis X   

M11 (66 h) 
Empresa i iniciativa 
emprenedora 

UF1: Empresa i iniciativa emprenedora X  
 

M12 (66 h) 
Projecte de sistemes 
electrotècnics i 
automatitzats 

UF1: Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats  X 
 

 

 


