
 

CM INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓNS 

Grao: Medio (LOE). 

 

Oferta do CIFP a Xunqueira:   

o Réxime Ordinario, presencial   

 

Duración: 2000 horas (Dous cursos) 

 

Qué título se obtén?: Técnico/a en instalación de telecomunicacións. 

 

Temporalización: 

      

1º curso: de setembro a xuño. 

2º ano: de setembro a marzo e a formación en centros de traballo (410h) de 

abril a xuño ou en calquera dos períodos extraordinarios. 

       

Que se aprende a facer? 

Montar e manter instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de 

radiocomunicacións e instalacións domóticas, de acordo coa normativa, a 

regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, de xeito 

que se asegure a súa funcionalidade e o respecto ambiental. 

 

En que ámbitos se traballa? 

En microempresas e en empresas pequenas e medianas, maioritariamente privadas, 

por conta propia ou allea, nas áreas de montaxe e mantemento de infraestructuras de 

telecomunicación, instalacións de circuíto pechado de televisión e seguridade 

electrónica, centrais telefónicas e infraestructuras de redes de voz e datos, 

sonorización e megafonía, instalacións de radiocomunicacións, sistemas domóticos e 

equipamentos informáticos.  

 

Ocupacións e postos de traballo máis relevantes 

Instalador/ora de telecomunicacións em edificios de vivendas, instalador/ora de 

antena, instalador/ora de sistemas de seguridade, técnico/a en redes locais e 

telemática, técnico/a em instalación e mantemento de redes locais, instalador/ora de 

telefonía, instalador/ora montador/ora de equipamentos telefónicos e telemáticos, 

técnico en instalacións de son, instalador/ora mantedor/ora de sistemas domóticos, 

técnico/a instalador/ora mantedor/ora de equipamentos informáticos e técnico en 

montaxe e mantemento de sistemas de radiodifusión. 

 



 

  

Acceso a outros estudos: Bacharelatos e ciclos superiores (mediante proba de 

acceso). 

 

Normativa: 

*Real decreto 1632/2009, do 30 de outubro, polo que se establece o título de técnico 

en instalacións de telecomunicacións e as súas correspondentes ensinanzas mínimas 

(BOE 19/11/2009) 

*Decreto 178/2010, do 1 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo 

formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en instalacións de 

telecomunicacións (DOG 29/10/2010). 

 

MÓDULOS HORAS 

Primeiro curso  

Electrónica aplicada 266 

Equipamentos microinformáticos 133 

Formación e orientación laboral 107 

Instalacións de megafonía e sonorización 160 

Instalación de radiocomunicacións 107 

Instalacións eléctricas básicas 187 

Segundo curso  

Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica 157 

Empresa e iniciativa emprendedora 53 

Formación en centros de traballo 410 

Infraestructuras comúns de telecomunicacións en vivendas e 
edificios 

123 

Infraestructuras de redes de datos e sistemas de telefonía 174 

Instalacións domóticas 123 

Total 2000 

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

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/19/pdfs/BOE-A-2009-18404.pd
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/19/pdfs/BOE-A-2009-18404.pd
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curriculos/LOE/Electricidade%2C%20electr%C3%B3nica/CM%20Instalacions%20de%20telecomunicacions%20DOG.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curriculos/LOE/Electricidade%2C%20electr%C3%B3nica/CM%20Instalacions%20de%20telecomunicacions%20DOG.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curriculos/LOE/Electricidade%2C%20electr%C3%B3nica/CM%20Instalacions%20de%20telecomunicacions%20DOG.pdf


 

Requisitos de acceso: 

Podes acceder a un ciclo de grado medio cando reúnas algún dos seguintes 
requisitos: 

Acceso directo: 

 Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria 
Obrigatoria  ou dun nivel académico superior. 

 Estar en posesión dun título de Técnico ou de Técnico Auxiliar ou 
equivalente a efectos académicos. 

 Ter superado o segundo curso do Bacharelato Unificado e Polivalente 
(BUP). 

 

Acceso mediante PCPI: ter superados os módulos obrigatorios do PCPI. 

 

Acceso mediante proba (para os que non teñan algún dos requisitos anteriores) 

 Ter superado a proba de acceso a ciclos formativos de grado medio  
(requerirase ter, dezasete anos, cumpridos no ano de realizar a proba). 

 Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. 

http://www.todofp.es/todofp/pruebas-certificaciones/ciclos-grado-medio.html

