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Que se aprende a facer?. 

Montar e manter instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de 

radiocomunicacións e instalacións domóticas. 
 

 

En que ámbitos se traballa?. 

En áreas de montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicación, 

instalacións de circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica, centrais 

telefónicas e infraestruturas de redes de voz e datos, sonorización e megafonía, 

instalacións de radiocomunicacións, sistemas domóticos e equipamentos 

informáticos. 

Canto dura?.  

O ciclo é de 2000 horas repartidas en dous cursos. No último trimestre do 2º curso 

terá lugar a Formación en centros de traballo en empresas do sector. 

Que ocupacións se desempeñan?. 

Instalador/ora  de  telecomunicacións  en  edificios  de  vivendas. 

Instalador/ora  de  antenas. 

Instalador/ora  de  sistemas  de  seguridade. 

Técnico/a  en  redes  locais  e  telemática. 

Técnico/a  en  instalación  e  mantemento  de  redes  locais. 

Instalador/ora  de telefonía. 

Instalador/ora  montador/ora  de  equipamentos  telefónicos  e  telemáticos. 

Técnico/a  en  instalacións  de  son. 

Instalador/ora  de  megafonía. 

Instalador/ora  mantedor/ora  de  sistemas  domóticos. 

Técnico/a  instalador/ora  mantedor/ora  de  equipamentos  informáticos. 

Técnico/a  en  montaxe  e  mantemento  de  sistemas  de  radiodifusión. 
 

 

 

Electrónica  aplicada.       266 

Equipamentos  microinformáticos.     133 

Instalacións  eléctricas  básicas.      187 

Instalacións  de  megafonía  e  sonorización.    160 

Instalacións  de  radiocomunicacións.     107 

Formación  e  orientación  laboral.     107 

Infraestruturas  comúns  de  teleco.  en  vivendas  e  edificios.  123 

Instalacións  domóticas.       123 

Infraestruturas  de  redes  de  datos  e  sistemas  de  telefonía.  174 

Circuíto  pechado  de  televisión  e  seguridade  electrónica.  157 

Empresa  e  iniciativa  emprendedora.       53 

Formación  en  centros  de  traballo.     410 
 

Que título se obtén?. 

Técnico en Instalacións de Telecomunicacións. 
 

A que outros estudos se pode acceder?. 

Este título permite o acceso directo a calquera ciclo formativo de grao medio ou 

superior. Tamén da acceso aos bacharelatos. 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN (Aprox.). 

 2ª quincena de xuño. 

 1ª semana de setembro. 
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