
 

VALIDACIÓNS FAMILIA PROFESIONAL
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA (ELE)

Documento resume orientativo para os ciclos formativos ofertados no CIFP A 
Xunqueira. Para maior información consultar a normativa:
Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro     (BOE do 30 de decembro).  
As validacións de FOL e EIE están recollidas no Documento de validacións_22-23.

 

VALIDACIÓNS A PARTIR DE TÍTULOS LOE

FORMACIÓN APORTADA

(Módulos LOE de diferentes ciclos)

FORMACIÓN A VALIDAR

(Módulos LOE de ciclos de SSC)

VALIDACIÓNS PARA CICLOS DE GRAO MEDIO 

CM Instalacións Eléctricas e Automáticas CM Instalacións de telecomunicacións

0233. Electrónica. 
0234. Electrotecnia. 

0359. Electrónica aplicada. 

0232. Automatismos industriais.
0235. Instalacións eléctricas interiores.
0240. Máquinas eléctricas. 

0362. Instalacións eléctricas básicas. 

CS Mantemento Electrónico CM Instalacións de telecomunicacións

Ciclo completo 0359. Electrónica aplicada. 
0360. Equipos microinformáticos. 

CM Sistemas Microinformáticos e Redes 
(Informática y Comunicacións) 

CM Instalacións de telecomunicacións

Ciclo completo. 
0360. Equipos microinformáticos. 
0361. Infraestructuras de redes de datos e 
sistemas de telefonía 

VALIDACIÓNS PARA CICLOS DE GRAO SUPERIOR

CS Administración de Sistemas Informáti-
cos en Rede (Informática e Comunicacións)

CS Sistemas de Telecomunicación e Infor-
máticos. 

Ciclo completo 0552. Sistemas informáticos e redes locais.
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VALIDACIÓNS A PARTIR DE TÍTULOS LOXSE

FORMACIÓN APORTADA
(Ciclos ou módulos LOXSE)

FORMACIÓN A VALIDAR
(Ciclos LOE)

GRAO MEDIO

 CM Equipos e Instalacións Electrotécnicas CM Instalacións de Telecomunicacións

Instalacións singulares en vivendas e edifi-
cios.  

0237. Infraestruturas comúns de telecomu-
nicación en vivendas e edificios.

Instalacións automatizadas en vivendas e 
edificios. 

0238.Instalacións domóticas.

Instalacións eléctricas de interior. 0362. Instalacións eléctricas básicas. 

CM Equipos Electrónicos de Consumo CM Instalacións de Telecomunicacións

Sistemas electrónicos de información. 0360. Equipos microinformáticos

Electrónica xeral. 
Electrónica dixital e microprogramable.  

0359. Electrónica aplicada. 

Instalacións básicas. 0362. Instalacións eléctricas básicas. 

CM Explotación de Sistemas Informáticos 
(Informática)

CM Instalacións de Telecomunicacións

 Ciclo completo.  0360.  Equipos microinformáticos. 

CS Desenvolvemento de Produtos electró-
nicos 

CM Instalacións de Telecomunicacións

Ciclo completo.  0359. Electrónica aplicada. 

CS Sistemas de telecomunicación e infor-
máticos 

CM Instalacións de Telecomunicacións

Seguridade nas instalacións de telecomuni-
cación e informática 
Sistemas de radio e televisión 
Sistemas de telefonía 

MP0237 Infraestruturas comúns de teleco-
municacións en vivendas e edificios 

GRAO SUPERIOR

CS Desenvolvemento de Produtos electró-
nicos (LOXSE) 

CS Mantemento Electrónico (LOE)

 Electrónica analóxica..  1051. Circuítos electrónicos analóxicos

Lóxica dixital e microprogramable. 1052. Mantemento de equipos micropro-
gramables

Desenvolvemento e construción de prototi-
pos electrónicos.

1058. Técnicas e procesos de montaxe e 
mantemento de equipos electrónicos. 
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Mantemento de equipos electrónicos. 1059. Infraestruturas e desenvolvemento 
do mantemento electrónico. 

CS Sistemas de Telecomunicación e Infor-
máticos (LOXSE)

CS Sistemas de Telecomunicación e Infor-
máticos (LOE)

Sistemas de telefonía. 0713. Sistemas de telefonía fixa y móbil. 

Sistemas de radio e televisión.  0554. Sistemas de produción audiovisual.

Arquitectura de equipos e sistemas infor-
máticos.
Sistemas operativos e linguaxes de progra-
mación. 

0552. Sistemas informáticos e redes locais.

Gestión del desenvolvemento  de sistemas 
de telecomunicación e informáticos.

 0601. Gestión de proxectos de instalacións
de telecomunicacións. 

Desenvolvemento  de sistemas de telecomu-
nicación e informática. 

0525. Configuración de infraestruturas de 
sistemas de telecomunicacións. 
0553. Técnicas e procesos en infraestrutu-
ras de telecomunicacións. 

Sistemas telemáticos. 0555. Redes telemáticas. 

VALIDACIÓNS A PARTIR DA ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE COM-
PETENCIA OU CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

CM INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS

Unidades de competencia acreditadas Módulos que valida

UC0120_2: Montar e manter instalacións de 
captación de sinais de radiodifusión sonora e
televisión en edificios ou conxuntos de edifi-
cacións (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 teleco-
municación en vivendas e edificios. 

UC0597_2: Montar e manter instalacións de 
megafonía e sonorización de locais. 

MP0363. Instalacións de megafonía e sonori-
zación. 

UC0598_2: Montar e manter instalacións de 
circuíto pechado de televisión 

MP0364. Circuíto pechado de televisión e se-
guridade electrónica. 

UC0599_2: Montar e manter sistemas de te-
lefonía con centrais de baixa capacidade. 
 UC0600_2: Montar e manter infraestrutu-

MP0361. Infraestruturas de redes de datos e 
sistemas de telefonía 
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ras de redes locais de datos. 

CS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓNS E INFORMÁTICOS

Unidades de competencia acreditadas Módulos que valida

UC0826_3: Desenvolver proxectos de insta-
lacións de telecomunicación para a rece-
pción e a distribución de sinais de radio e te-
levisión no contorno de edificios. 
 UC0827_3 Desenvolver proxectos de insta-
lacións de telefonía no contorno de edificios.
UC0828_3: Desenvolver proxectos de infra-
estruturas de redes de voz e datos no con-
torno de edificios 

MP0525. Configuración de infraestruturas de
sistemas de telecomunicacións. 
 MP0601. Xestión de proxectos de instala-
cións de telecomunicacións 

UC1185_3: Supervisar a montaxe das infraes-
truturas de telecomunicación e de redes de 
voz e datos no contorno de edificios. 
 UC1187_3: Supervisar o mantemento das in-
fraestruturas de telecomunicación e de re-
des de voz e datos no contorno de edificios. 

MP0552. Sistemas informáticos e redes lo-
cais. 
 MP0553. Técnicas e procesos en infraestru-
turas de telecomunicacións. 
MP0713. Sistemas de telefonía fixa e móbil 

UC1578_3: Xestionar e supervisar a montaxe 
de sistemas de produción audiovisual en es-
tudios e unidades móbiles. 
 UC1579_3: Xestionar e supervisar o mante-
mento de sistemas de produción audiovisual 
en estudios e unidades móbiles. 

MP0554. Sistemas de produción audiovisual. 

UC1580_3: Xestionar e supervisar a montaxe 
de sistemas de transmisión para radio e te-
levisión en instalacións fixas e unidades 
móbiles. 
UC1581_3: Xestionar e supervisar o mante-
mento de sistemas de transmisión para ra-
dio e televisión en instalacións fixas e unida-
des móbiles. 

MP0556. Sistemas de radiocomunicacións. 

UC1184_3: Organizar e xestionar a montaxe 
das infraestruturas de telecomunicación e 
de redes de voz e datos no contorno de edi-
ficios. 
UC1186_3: Organizar e xestionar o mante-
mento das infraestruturas de telecomunica-
ción e de redes de voz e datos no contorno 
de edificios. 

MP0601. Xestión de proxectos de instala-
cións de telecomunicacións. 

Os módulos "MP0555. Redes telemáticas" e "MP0557. Sistemas integrados e fogar dixital" 
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validaranse cando se teñan acreditadas polo procedemento de acreditación todas as unida 
des de competencia que se inclúen no título. 

CS MANTEMENTO ELECTRÓNICO

UC1823_3. Manter equipamentos con cir-
cuítos de electrónica dixital microprograma-
ble 

MP1052. Equipamentos microprogramables 

UC1824_3. Manter equipamentos de teleco-
municación. 
 UC1572_3. Xestionar e supervisar os proce-
sos de mantemento de estacións base de te-
lefonía.  UC1574_3. Xestionar e supervisar os
procesos de mantemento dos sistemas de 
telecomunicación de rede telefónica 

MP1053. Mantemento de equipamentos de 
radiocomunicacións. 
 MP1054. Mantemento de equipamentos de 
voz e datos. 

UC1825_3. Manter equipamentos electróni-
cos de potencia e control

MP1055. Mantemento de equipamentos de 
electrónica industrial. 

UC1826_3. Manter equipamentos de imaxe e 
son. 

MP1056. Mantemento de equipamentos de 
audio. 
MP1057. Mantemento de equipamentos de 
vídeo 

Os módulos “MP1058. Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos 
electrónicos” e “MP1059. Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico 
validaranse cando se teñan acreditadas polo procedemento de acreditación  todas as unida
des de competencia que se inclúen no título. 
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