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CM Instalacións eléctricas e automáticas
Ciclo formativo de grao medio Título LOE

Perfil profesional Duración
2.000 horas

Que se apren de 
a fa cer?

Mon tar e man ter in fraes tru tu ras de te le co mu ni ca ción en edi fi cios, ins ta la cións eléc tri cas de bai xa ten -
sión, má qui nas eléc tri cas e sis te mas au to ma ti za dos, con for me a nor ma ti va, a re gu la men ta ción e os
pro to co los de ca li da de, se gu ri da de e ris cos la bo rais, ase gu ran do a súa fun cio na li da de e o res pec to
polo me dio.

En que ám bi tos 
se tra ba lla?

En pe que nas e me dia nas em pre sas, no mea da men te pri va das, de di ca das á mon ta xe e ao man te men to
de in fraes tru tu ras de te le co mu ni ca ción en edi fi cios, má qui nas eléc tri cas, sis te mas au to ma ti za dos, ins -
ta la cións eléc tri cas de bai xa ten sión e sis te mas do mó ti cos, tan to por con ta pro pia co mo por con ta
allea.

Que ocu pa cións 
se de sem pe -

ñan?

Insta la dor/ora man te dor/ora elec tri cis ta. Elec tri cis ta de cons tru ción. Elec tri cis ta in dus trial. Elec tri cis ta
de man te men to. Insta la dor/ora man te dor/ora de sis te mas do mó ti cos. Insta la dor/ora man te dor/ora de
an te nas. Insta la dor/ora de te le co mu ni ca cións en edi fi cios de vi ven das. Insta la dor/ora man te dor/ora de 
equi pa men tos e ins ta la cións de te le fo nía. Mon ta dor de ins ta la cións de ener xía so lar fo to vol tai ca.

Ca les son os
mó du los des te

ci clo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu
código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas
1º MP0232 Automatismos industriais 213
1º MP0233 Electrónica 107
1º MP0234 Electrotecnia 213
1º MP0241 Formación e orientación laboral 107
1º MP0235 Instalacións eléctricas interiores 320
2º MP0242 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0243 Formación en centros de traballo 410
2º MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e

edificios
123

2º MP0236 Instalacións de distribución 155
2º MP0238 Instalacións domóticas 123
2º MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas 53
2º MP0240 Máquinas eléctricas 123

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que tí tu lo se
ob tén?

Técnico en Instalacións eléctricas e automáticas.



Que uni da des
de com pe ten cia 

se acre di tan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta rán se
se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na co lum na da es quer -
da.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables
MP0232 Automatismos industriais.
MP0238 Instalacións domóticas.

UC0822_2 Montar e manter instalacións de
automatismos no ámbito de vivendas e
pequena industria.

MP0235 Instalacións eléctricas interiores. UC0820_2 Montar e manter instalacións eléctricas de
baixa tensión en edificios destinados
principalmente a vivendas.

UC0821_2 Montar e manter instalacións eléctricas de
baixa tensión en edificios comerciais, de
oficinas e dunha ou de varias industrias.

MP0236 Instalacións de distribución. UC0823_2 Montar e manter redes eléctricas aéreas de
baixa tensión.

UC0824_2 Montar e manter redes eléctricas
subterráneas de baixa tensión.

MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións
en vivendas e edificios.

UC0120_2 Montar e manter instalacións de captación
de sinais de radiodifusión sonora e
televisión en edificios ou conxuntos de
edificacións (antenas e vía cable).

UC0121_2 Montar e manter instalacións de acceso ao
servizo de telefonía dispoñible ao público e
instalacións de control de acceso (telefonía
interior e videoportaría).

MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas. UC0836_2 Montar instalacións solares fotovoltaicas.
UC0837_2 Manter instalacións solares fotovoltaicas.

MP0240 Máquinas eléctricas. UC0825_2 Montar e manter máquinas eléctricas.

Que mó du los
pro fe sio nais se

va li dan?

A tá boa se guin te de ta lla, na co lum na da es quer da, as uni da des de com pe ten cia que de ben acre di tar se
ex clu si va men te a tra vés do pro ce de men to de acre di ta ción de com pe ten cias ou me dian te cer ti fi ca dos
de pro fe sio na li da de, para que se poi dan va li dar os mó du los pro fe sio nais des te ciclo formativo que
figuran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables
UC0822_2 Montar e manter instalacións de

automatismos no ámbito de vivendas e
pequena industria.

MP0232 Automatismos industriais.
MP0238 Instalacións domóticas.

UC0820_2 Montar e manter instalacións eléctricas de
baixa tensión en edificios destinados
principalmente a vivendas.

UC0821_2 Montar e manter instalacións eléctricas de
baixa tensión en edificios comerciais, de
oficinas e dunha ou de varias industrias.

MP0235 Instalacións eléctricas interiores.

UC0825_2 Montar e manter máquinas eléctricas. MP0240 Máquinas eléctricas.
UC0120_2 Montar e manter instalacións de captación

de sinais de radiodifusión sonora e
televisión en edificios ou conxuntos de
edificacións (antenas e vía cable).

UC0121_2 Montar e manter instalacións de acceso ao
servizo de telefonía dispoñible ao público e 
instalacións de control de acceso (telefonía 
interior e videoportaría).

MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións
en vivendas e edificios.

UC0823_2 Montar e manter redes eléctricas aéreas de
baixa tensión.

UC0824_2 Montar e manter redes eléctricas
subterráneas de baixa tensión.

MP0236 Instalacións de distribución.

UC0836_2 Montar instalacións solares fotovoltaicas.
UC0837_2 Manter instalacións solares fotovoltaicas.

MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas.



Onde informarse

Portal Educativo de Formación Profesional:
www.edu.xunta.gal/fp

Departamentos de orientación dos centros educativos

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional 

Edificio administrativo de San Caetano
Santiago de Compostela
sxfp@edu.xunta.gal

Síguenos en:

facebook.com/fpgalicia

twitter.com/fpgalicia

instagram.com/fpgalicia

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Subdirección Xeral de Formación Profesional 


