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Cicle formatiu de grau superior de Sistemes electrotècnics automatitzats
Mòdul

Nom Mòdul

Unitats formatives

Sí

M1
(99 h)

Configuració
d’infraestructures de
sistemes de
telecomunicacions

UF1 ICT per senyals de radiodifusió sonora i televisió

X

UF2 ICT per a serveis de telefonia i banda ampla

X

UF1 Selecció i configuració d’equips informàtics.
UF2 Configuració de serveis generals i funcions específiques en el
sistema inform.
UF3 Configuració d’infraes. de xarxes de veu i dades amb cablatge
estructurat.
UF4 Xarxes d’àrea local i sense fil. Disseny i configuració.
UF5 Posada en marxa i manteniment de sistemes informàtics i xarxes de
dades.
UF1 Replanteig d’infraestructures de sistemes de telecomunicació
UF2 Muntatge i mant. de conjunts de captació i distribució de senyals de
ràdio i TV
UF3 Muntatge i mant. d’infraes. d’accés al servei de telefonia i xarxes de
banda ampla
UF1 Muntatge d’instal.lacions de so
UF2 Muntatge d’instal.lacions d’imatge
UF3 Manteniment d’instal.lacions d’imatge i so
UF 1 Sistemes de telefonia fixa
UF2 Sistemes de telefonia mòbil i radiocomunicacions
UF3 Sistemes de telefonia en xarxes IP
UF4 Mòbils i tauletes electròniques

X

M2
(132 h)

M3
(132 h)

M4
(99 h)
M7
(99 h)

Sistemes informàtics i
xarxes locals.

Tècniques i processos en
infraestructures de
telecomunicacions.
Sistemes de producció
audiovisual
Sistemes de telefonia fixa i
mòbil.

Data de publicació: Juliol 2020

NO

STI-1

Sí, amb
condicionants (*)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Mòdul

Nom Mòdul

Unitats formatives

Sí

M8
(99 h)

Elements de sistemes de
telecomunicacions.

Formació i Orientació
Laboral

UF1 Caracterització dels sistemes i senyals de telecomunicacions
UF2 Elements de conducció dels senyals. Antenes i línies de transmissió.
UF3 Mesures de senyals
UF1 Comunicacions, seguretat i control de l’entorn
UF2 Accès interactiu i emmagatzematge a continguts multimèdia
UF1 Programació estructurada
UF2 Disseny Modular
UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

X
X
X
X
X
X
X
X
X

M10
(66 h)
M11
(66 h)
M12
(66 h)
M19
(33 h)

Sistemes integrats i llar
digital

G5

UF1: G5

Fonaments de programació

Data de publicació: Juliol 2020

NO

Sí, amb
condicionants (*)

X
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Cicle formatiu de grau superior de Sistemes electrotècnics automatitzats
Mòdul

Nom Mòdul

Unitats formatives

Sí

M5 (99 h)

Sistemes de
radiocomunicacions

UF1: Sistemes de transmissió per a ràdio i televisió

X

UF2: Muntatge i manteniment de sistemes de ràdio i televisió

X

M6 (66 h)

Gestió de projectes
d’instal·lacions de

UF1: Plànols i esquemes d’instal·lacions de telecomunicacions

X

UF2: Documentació tècnica de telecomunicacions

X

UF1: Protocols d’àrea estesa i configuració d’encaminadors

X

UF2: Protocols i configuració de dispositius d’àrea local i de seguretat

X

UF3: Manteniment i verificació de sistemes telemàtics

X

M9 (99 h)

Xarxes telemàtiques

Projectes de sistemes de
M14 (66 h) telecomunicacions i
UF1: Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics
informàtics
M16 (33 h) Ciberseguretat

M17 (132 h) Mòdul DUAL

Data de publicació: Juliol 2020

NO

STI-2
Sí, amb
condicionants (*)

X

UF1: Tallafocs i servidors intermedis

X

UF2: Alta disponibilitat

X
X

(*) A principis de curs el professorat informarà de les condicions sobre la semipresencilatat

