
CILO

CICLO BÁSICO DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Grao: Básico (LOMCE).

Oferta do CIFP A Xunqueira: 

  Réxime Ordinario, presencial.

  Horario de mañá (entre as 8.30 e as 15.00 h).

Duración: 2000 horas (Dous cursos).

Que título se obtén?: Título profesional básico en Electricidade e electrónica.

Temporalización:

     1º curso: de setembro a xuño. Avaliación extraordinaria en setembro.

      2º curso: de setembro a abril e a formación en centros de traballo (FCT) de abril a xuño ou en calquera 

dos períodos extraordinarios (xaneiro-marzo, abril-xuño, setembro-decembro).

      

Que se aprende a facer?

Realizar operacións auxiliares na montaxe e no mantemento de elementos e equipamentos eléctricos e

electrónicos, así como en instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións para edificios e conxuntos

de edificios, aplicando as técnicas requiridas, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de

prevención de riscos laborais e de protección ambiental, correspondentes e comunicándose oralmente e

por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

En que ámbitos se traballa?

Actividades por conta allea en empresas de montaxe e mantemento de instalacións electrotécnicas de

edificios, vivendas, oficinas, locais comerciais e industriais, con supervisión de nivel superior e baixo a

regulación do Regulamento Electrotécnico de baixa Tensión e da Normativa das Infraestruturas Comúns

de Telecomunicacións.

Ocupacións e postos de traballo máis relevantes

• Operario/a de instalacións eléctricas de baixa tensión.

•  Axudante de montador/ora de antenas receptoras de televisión e satélites.

•  Axudante de instalador/ora e reparador/ora de equipamentos telefónicos e telegráficos.

•  Axudante de instalador/ora de equipamentos e sistemas de comunicación.

•  Axudante de instalador/ora reparador/ora de instalacións telefónicas.

•  Peón da industria de produción e distribución de enerxía eléctrica.
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•  Axudante de montador/ora de sistemas microinformáticos.

•  Operador/ora de ensamblaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos.

•  Auxiliar de mantemento de equipamentos eléctricos e electrónicos.

•  Probador/ora axustador/ora de placas e equipamentos eléctricos e electrónicos.

•  Montador/ora de compoñentes en placas de circuíto impreso.

Acceso a outros estudos: 

• Ciclos medios. Preferencia em determinadas familias profesionais.

• ESO (opcional): adquiridas as competencias da ESO, por decisión do equipo docente. 

• Cualificación  profesional  de  nivel  I  (módulos  asociados  a  unidades  de  competencia  e  FCT

superados).

Normativa:

• Orden  ECD/1030/2014,  de  11  de  xuño,  pola  que  se  establecen  as  condicións  de  implantación  da  

Formación Profesional Básica e o currículo de catorce ciclos formativos destas ensinanzas no ámbito de

xestión do MECD (BOE 18/06/2014)

• Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional  

básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e

un currículos de títulos profesionais básicos. (DOG 15/09/2014).

Módulos:

Primeiro curso Horas

MP3009 Ciencias aplicadas I 175

 MP3011 Comunicación e sociedade I 206

 MP3015 Equipamentos eléctricos e electrónicos 233

 MP3013 Instalacións eléctricas e domóticas 296

Segundo curso Horas

 MP3019 Ciencias aplicadas II 162

 MP3012 Comunicación e sociedade II 135

 MP3016 Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos 206

 MP3014 Instalacións de telecomunicacións 205

 MP3018 Formación en centros de traballo 320

Total 2000

*Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.
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Requisitos de acceso:

• Proposta do equipo docente do centro de procedencia.

- Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais.
- Facer 15 ou 16 anos, no ano de inicio do ciclo formativo. 
- Ter cursado 3º de ESO ou, excepcionalmente, ter cursado 2º de ESO.

            Tamén 17 anos, com escolarización na ESO.

• De quedar prazas vacantes: 
- 18, 19 ou 20 anos, no ano de inicio do ciclo formativo.
-  Non  estar  en  posesión  dun  título  de  formación  profesional  ou  calquera  outro  título  que  acredite  a
finalización de estudos secundarios completos.
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