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IES URBANO LUGRÍS 21-22
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IES URBANO LUGRÍS 21-2236 h semanais

1º

- MP 0957 Empresa e iniciat iva emprendedora (3h) 
[53h]
- MP 0955 Montaxe e mantemento de liñas 
automat izadas (10h) [175h]
- MP 0954 Montaxe e mantemento eléct r ico-
elect rónico (11h) [192h]
- MP0953 Montaxe e mantemento mecánico (12h) 
[210h]
- MP 0958  Formación en cent ros de t raballo*  [410h]

- MP 0952 Automat ismos pneumát icos e 
hidráulicos (9h)  [240h]
- MP 0951  Elect r icidade e automat ismos 
eléct r icos (9h) [240h]
- MP 0956 Formación e Or ientación Laboral 
(4h) [107h]
- MP 049 Técnicas de fabr icación (9h) [240h]
- MP 049 Técnicas de unión e montaxe (5h) 

[133h]

2º

CM  MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO 
(MEM)  

(h): horas semanas
[h]: horas totais

MÓDULOS:

O

*Impartirase en centros de traballo
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IES URBANO LUGRÍS 21-2236 h semanais

MÓDULOS :

1º  *

- MP 0952 Automat ismos pneumát icos e 
hidráulicos (9h)  [240h]
- MP 0951  Elect r icidade e automat ismos 
eléct r icos (9h) [240h]
- MP 0956 Formación e Or ientación Laboral 
(4h) [107h]
- MP 049 Técnicas de fabr icación (9h) [240h]
- MP 049 Técnicas de unión e montaxe (5h) 

[133h]

CM  MEM  DUAL

(h): horas semanas
[h]: horas totais

U

* Parte da formación impartirase nas empresas
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IES URBANO LUGRÍS 21-2236 h semanais

MÓDULOS :

1º

- MP 0364 Circuit o pechado de TV e seguirdade
elect rónica (9h) [157h]
- MP 0367 Empresa e iniciat iva emprendedora (3h) 
[53h]
- MP 0237 Infraest ruturas común de 
telecomunicacións en vivendas e edificios (7h) 
[123h]
- MP 0361 Infraest ruturas de redes de datos e 
sistemas de telefonía (10h) [174h]
- MP 0368  Formación en cent ros de t raballo [410h]
- MP 0238 Instalacións domót icas (7h) [123h]

- MP 0359 Elect rónica aplicada (10h)  [266h]
- MP 0360  Equipamentos microinformát icos 
(5h) [133h]
- MP 0366 Formación e Or ientación Laboral 
(4h) [107h]
- MP 0363 Instalacións de megafonía e 

sonor ización (6h) [160h]
- MP 0365 Instalacións de radiocomunicacións

(4h) [107h]
- MP 0362 Instalacións eléct r icas básicas (7h) 

[187h]

2º

CM  INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS (ITC)

(h): horas semanas
[h]: horas totais

O
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IES URBANO LUGRÍS 21-2220 h semanais

MÓDULOS no curso 21-22 :

Bloque 1

- MP 0238 Instalacións domót icas (5h) [123h]
- MP 0361 Infraest ruturas de redes de datos e 
sistemas de telefonía (6h) [174h]
- MP 0364 Circuit o pechado de TV e segur idade
elect rónica (6h) [157h]
- MP 0367 Empresa e iniciat iva emprendedora (9h) 

[53h]

- MP 0237 Infraest ruturas común de 
telecomunicacións en vivendas e edificios 
(5h) [123h]
- MP 0360  Equipamentos microinformát icos 
(5h) [133h]
- MP 0363 Instalacións de megafonía e 
sonor ización (6h) [160h]
- MP 0365 Instalacións de radiocomunicacións
(4h)[187h]

Bloque 2

CM  INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS 
ITC persoas adultas

(h): horas semanas
[h]: horas totais

A facer en 3 cursos (3 bloques)

A
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