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TÉCNICO SUPERIOR EN

SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓNS
E INFORMÁTICOS

A presenza cada vez maior das telecomunicacións
fai que sexa unha especialización moi demandada
no ámbito profesional. Os estudos de Formación
Profesional da rama de Telecos son unha das
saídas profesionais con máis recoñecemento no
mercado laboral.

IPSUM

2.0

Competencia Xeral
No noso centro este tipo de ensino é presencial con horario de mañá. A
duración do ciclo formativo é de 2000 Horas (incluíndo formación en
centros de traballo) repartidas en dous cursos.
Estes estudos proporcionan ao alumno os coñecementos necesarios para
desenvolver, a partir de especificacións técnicas e no seu nivel, os sistemas
de telecomunicación (telefonía, radio e TV), informáticos ( monousuario,
multiusuario e telemáticos) e de produción audiovisual, asegurando a súa
operatividade e calidade nas condicións de normalización e evolución
tecnolóxica características do sector. Tamén capacita para coordinar e
supervisar a execución e o mantemento dos sistemas de telecomunicación
e informáticos, optimizando os recursos humanos e os medios dispoñibles,
coa calidade requirida e nas condicións de seguridade e de normalización
vixentes e cos custos acordados.

PLAN DE FORMACIÓN
Os módulos profesionais deste ciclo
formativo son os seguintes:

• Configuración de infraestruturas de

Ámbitos profesionais
A continuación, ofrécense orientacións
relativas ás oportunidades de inserción laboral
ás que podes optar se superas esta formación.

Saídas profesionais:
Técnico en definición, análise e desenvolvemento
de sistemas de telecomunicación e informáticos;
técnico en telefonía; técnico en redes locais e
telemática; técnico en centros de produción
audiovisual; técnico en explotación de sistemas
de radio e TV; técnico en retransmisións e
ligazóns; técnico en control central de sistemas
de TV; técnico en sistemas informáticos
monousuario e multiusuario; e técnico en
sistemas multimedia.

sistemas de telecomunicacións.

• Elementos de sistemas de
telecomunicacións.

• Sistemas informáticos e redes locais.
• Técnicas e procesos en infraestruturas
de telecomunicacións.

• Sistemas de produción audiovisual.
• Redes telemáticas.
• Sistemas de radiocomunicacións.
• Sistemas integrados e fogar dixital.
• Xestión de proxectos de instalacións de
telecomunicacións.
• Sistemas de telefonía fixa e móbil.
• Proxecto de sistemas de
telecomunicacións e informáticos.
• Formación e orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de traballo.

Funcións e actividades:
Configuración, implantación e mantemento de
sistemas de telefonía, de sistemas de radio e
televisión,
de
sistemas
informáticos
monousuario e
multiusuario e de sistemas
telemáticos; organización, xestión e control da
execución e do mantemento dos sistemas de
telecomunicación e informáticos; administración,
xestión e comercialización dunha pequena
empresa ou taller.
Perspectivas laborais:
Na nosa sociedade actual, e cada vez máis, a
tecnoloxía e as telecomunicacións van cobrando
unha importancia indiscutible e vanse facendo
necesaria na maioría dos ámbitos de traballo. Isto
fai que exista unha gran demanda no mercado
laboral de técnicos nestas ramas de electricidade
e electrónica.

As telecomunicacións sustentan case
todos os aspectos da nosa vida diaria. Esta
tecnoloxía abrirá unha gran cantidade de
novas oportunidades de negocio no
marco do Internet das cousas, a
conectividade en loxística e transportes
automatizados, os medios de
comunicación, a radiodifusión e a
seguridade pública.

Perfil recomendado
Identificar as túas capacidades e intereses axudarache
a entender mellor como es para explorar itinerarios
formativos e profesións que respondan as túas
preferencias e nos que poidas sacar o máximo partido
ao teu perfil.
Capacidades:
Capacidade de resolución de problemas, de
organización, de responsabilidade, de traballo en
equipo, autonomía, capacidade de relación interpersoal
e iniciativa.
Intereses:
Interese polo mundo da tecnoloxía, a electricidade e a
electrónica.
Aspectos de personalidade recomendables:
Atención, empatía, extroversión e iniciativa.

QUE VOU
APRENDER?
Desenvolver proxectos, así como xestionar e
supervisar a montaxe e o mantemento das
infraestruturas comúns de telecomunicacións e de
sistemas e equipamentos de telecomunicacións
tales como redes de banda larga e de
radiocomunicacións fixas e móbiles, sistemas
telemáticos, de produción audiovisual e de
transmisión, a partir da documentación técnica, da
normativa e dos procedementos establecidos,
asegurando o funcionamento, a calidade, a
seguridade e a conservación ambiental.

