
CM Instalacións de telecomunicacións
Ciclo formativo de grao medio Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

- um oc oid ar ed snóic al at sni ,siaus iv oid ua e snóic ac in um oc el et ed snóic al at sni ret nam e rat noM
ni ca cións e ins ta la cións do mó ti cas, de acor do coa nor ma ti va, a re gu la men ta ción e os pro to co -

o e edadilanoicnuf aús a er ug esa es euq ot iex ed ,siar ob al soc sir e ed ad ir ug es ,ed ad il ac ed sol
respecto ambiental.

En que ámbitos
se traballa?

En mi croem pre sas e en em pre sas pe que nas e me dia nas, maio ri ta ria men te pri va das, por con ta
pro pia ou allea, nas áreas de mon ta xe e man te men to de in fraes tru tu ras de te le co muni ca ción,
ins ta la cións de cir cuí to pe cha do de te le vi sión e se gu ri da de elec tró ni ca, cen trais te le fó ni cas e
in fraes tru tu ras de re des de voz e da tos, so no ri za ción e me ga fo nía, ins ta lacións de ra dioco mu -
ni ca cións, sistemas domóticos e equipamentos informáticos.

Que ocupacións
se desempeñan?

- at sni ,san et na ed aro/rod al at sni ,sad nev iv ed soic if ide ne snóic ac in um oc el et ed aro/rod al atsnI
- at sni ne a/oc in cét ,ac it ám el et e siac ol sed er ne a/oc in cét ,ed ad ir ug es ed sam et sis ed aro/rod al

la ción e man te men to de re des lo cais, ins ta la dor/ora de te le fo nía, ins ta la dor/ora mon ta dor/ora
de equi pa men tos te le fó ni cos e te le má ti cos, téc ni co/a en ins ta la cións de son, ins ta la dor/ora de
me ga fo nía, ins ta la dor/ora man te dor/ora de sis te mas do mó ti cos, téc ni co/a ins ta la dor/ora man -
te dor/ora de equi pa men tos in for má ti cos, e téc ni co/a en mon ta xe e man te men to de sis te mas de 
radiodifusión.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP0359 Electrónica aplicada 266
1º MP0360 Equipamentos microinformáticos 133
1º MP0366 Formación e orientación laboral 107
1º MP0363 Instalacións de megafonía e sonorización 160
1º MP0365 Instalacións de radiocomunicacións 107
1º MP0362 Instalacións eléctricas básicas 187
2º MP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica 157
2º MP0367 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0368 Formación en centros de traballo 410
2º MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e

edificios
123

2º MP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía 174
2º MP0238 Instalacións domóticas 123

Que título se
obtén?

Técnico en instalacións de telecomunicacións.



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0237 Infraestruturas comúns de
telecomunicacións en vivendas e
edificios.

UC0120_2 Montar e manter instalacións de
captación de sinais de radiodifusión 
sonora e televisión en edificios ou
conxuntos de edificacións (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 videoportería).

MP0363 Instalacións de megafonía e
sonorización.

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

MP0364 Circuíto pechado de televisión e
seguridade.

UC0598_2 Montar e manter instalacións de
circuíto pechado de televisión.

MP0361 Infraestruturas de redes de datos e
sistemas de telefonía.

UC0599_2 Montar e manter sistemas de
telefonía con centrais de baixa
capacidade.

UC0600_2 Montar e manter infraestruturas de
redes locais de datos.

Que módulos
profesionais se

validan?

neb ed euq aic net ep moc ed sed ad inu sa ,ad reuq se ad an mul oc an ,all at ed et niug es aob át A
- ug if euq ov it am rof olc ic et sed sian ois ef orp sol ud óm so rad il av nad iop es euq arap es rat id erca

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC0120_2 Montar e manter instalacións de
captación de sinais de radiodifusión
sonora e televisión en edificios ou
conxuntos de edificacións (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 videoportería).

MP0237 Infraestruturas comúns de
telecomunicacións en vivendas e
edificios.

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

MP0363 Instalacións de megafonía e
sonorización.

UC0598_2 Montar e manter instalacións de
circuíto pechado de televisión.

MP0364 Circuíto pechado de televisión e
seguridade electrónica.

UC0599_2 Montar e manter sistemas de
telefonía con centrais de baixa
capacidade.

UC0600_2 Montar e manter infraestruturas de
redes locais de datos.

MP0361 Infraestruturas de redes de datos e
sistemas de telefonía.


