
 
CFGM  
INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES 
Adaptació curricular per a motors de vehicles elèctrics lleugers 
 
FCT i Formació dual 
 
Títol 
Tècnic/a  Instal�lacions Elèctriques i Automàtiques. 

Competència general 

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. 

Adaptació curricular a motors per vehicles elèctrics lleugers.  

Sortides professionals 
 Instal�lador -  mantenidor electricista 
 Electricista de construcció 
 Electricista industrial 
 Electricista de manteniment 
 Instal�lador – mantenidor de sistemes domotics 
 Instal�lador -  mantenidor d’antenes 

Instal�lador  de telecomunicacions en edificis d’habitatges 
Instal�lador -  mantenidor d’equips i instal�lacions 
telefòniques 

 Muntador d’instal�lacions d’energia solar fotovoltaica 
 Mantenidor de motors per a vehicles elèctrics lleugers 
 

 

 
 

 
CFGM  
ACTIVITATS COMERCIALS  
Adaptació curricular per logística de magatzem 
 
FCT i Formació dual 
 
Títol 
Tècnic/a en Activitats Comercials i Logística de Magatzem 
 
Competència general 
Capacitarà per a executar els plans d’actuació establerts per a la 
comercialització de productes i/o serveis segons la demanda del 
mercat. 
Administrar i gestionar un petit establiment comercial, desenvolupar 
les activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis 
aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la 
legislació vigent. 
 
Sortides professionals 
 Venedor  tècnic/a, representant comercial 
 Encarregat/ada de botiga, cap de caixa 
 Empleat/ada d’atenció al client, emmagatzemador/a 
 Treballador/a de serveis postvenda.  
 Dependent/a de botiga, treballador de reposició 
 Orientador/a comercial. Promotor/a. Televendor/a 
 Venda a distància. Teleoperador/a (call center) 

Informació/atenció al client, administrador/a de continguts 
online 
Gerent de petit comerç 
Empleat/ada de departaments de logística d’empreses 

 



INFORMACIÓ GENERAL DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
 

Durada dels estudis 
2000 hores, distribuïdes en 2 cursos acadèmics 
 
Horari 
Dilluns a divendres, de 8:15 a 14:45 
 
Accés 
 
Amb titulació 
Graduat en educació secundària. 
Tècnic/a auxiliar (FP-1) o equivalent. 
La superació del primer cicle d’ensenyament 
Secundari experimental (14-16). 
La superació d’un mòdul professional 2 experimental. 
La superació íntegra dels dos primers cursos del BUP 
La superació d’altres estudis declarats equivalents  
 
Sense titulació 
També podran accedir-hi les persones que, sense tenir els requisits 

acadèmics, superin una prova d’accés que es convoca anualment.  

 
 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament  

 INS Estela Ibèrica 
 

 
 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ A SANTA 
PERPÈTUA DE MOGODA 

Amb l’entesa entre el Departament d’Ensenyament, els Ajuntaments i les 
empreses de l’eix de la Riera de Caldes, oferim pel curs 2015-2016 els 
següents Cicles Formatius adequats a la demanda laboral de la zona. 

 
 
 
CFGM Instal�lacions elèctriques i automàtiques amb un mòdul 
de vehicle de motor elèctric 
+ obtenció de carnet professional d’instal�lador 
  

CFGM Activitats comercials i logística de magatzem 
 
Formació dual: L’alumne rep una part de la formació a l’institut i una altra 
a l’empresa.  
 

Preinscripció:  12 al 19 de maig 

Matriculació:  01 al 08 de juny 

 
Període de matriculació extraordinari: 
Presentació sol�licituds: del 07 al 09 de setembre 

Matriculació:  15 i 16 de setembre 
 

Horari secretaria: de 9.00h a 14.00h, de dilluns a divendres 

93 574 06 70 

a8045021@xtec.cat 


