
CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

De sen vol ver pro xec tos, así como xes tio nar e su per vi sar a mon ta xe e o man te men to das in -
fraes tru tu ras co múns de te le co mu ni ca cións e de sis te mas e equi pa men tos de te le co mu ni ca -
cións ta les como re des de ban da lar ga e de ra dio co mu ni ca cións fi xas e mó bi les, sis te mas
te le má ti cos, de pro du ción au dio vi sual e de trans mi sión, a par tir da do cu men ta ción téc ni ca, da
nor ma ti va e dos pro ce de men tos es ta ble ci dos, ase gu ran do o funcionamento, a calidade, a
seguridade e a conservación ambiental.

En que ámbitos
se traballa?

Empre sas pú bli cas e pri va das do sec tor de ser vi zos de di ca das ás te le co mu ni ca cións, a in te gra -
ción de sis te mas, re des de ban da lar ga, te le má ti ca e me dios au dio vi suais, como per soal de sen -
vol ve dor de pro xec tos, in te gra dor de sis te mas e su per vi sor da mon ta xe e o man te men to das
ins ta la cións e in fraes tru tu ras, tanto por conta propia como por conta allea.

Que ocupacións
se desempeñan?

Axu dan te de pro xec tis ta, su per vi sor/ora da mon ta xe en ins ta la cións de te le co mu ni ca cións para 
vi ven das e edi fi cios; téc ni co/a en ve ri fi ca ción e con trol de equi pa men tos e ins ta la cións de te le -
co mu ni ca cións, en su per vi sión, ins ta la ción, ve ri fi ca ción e con trol de equi pa men tos de sis te mas 
de ra dio e te le vi sión en es tu dios de pro du ción e sis te mas de pro du ción au dio vi sual, en su per vi -
sión, ins ta la ción, man te men to, ve ri fi ca ción e con trol de equi pa men tos de sis te mas de ra dio di -
fu sión, en sis te mas de se gu ri da de elec tró ni ca e cir cuí tos pe cha dos de te le vi sión, en re des lo cais 
e sis te mas te le má ti cos, en sis te mas de ra dioen la ces; es pe cia lis ta en in te gra ción, ins ta la ción e
man te men to de equipamentos e sistemas informáticos e de sistemas de telecomunicación;
xefe/a de obra en instalacións de telecomunicacións.

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 MP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de
telecomunicacións

107

1º MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións 240
1º MP0559 Formación e orientación laboral 107
1º MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil 133
1º MP0552 Sistemas informáticos e redes locais 213
1º MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de

telecomunicacións
160

2º MP0560 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0561 Formación en centros de traballo 384
2º MP0558 Proxecto de sistemas de telecomunicacións e informáticos 26
2º MP0555 Redes telemáticas 105
2º MP0554 Sistemas de produción audiovisual 174
2º MP0556 Sistemas de radiocomunicacións 105
2º MP0557 Sistemas integrados e fogar dixital 123
2º MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de

telecomunicacións
70

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico superior en sistemas de telecomunicacións e informáticos.



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

MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de 
telecomunicacións.

UC1184_3 Organizar e xestionar a montaxe das 
infraestruturas de telecomunicación
e de redes de voz e datos no ámbito
de edificios.

UC1186_3 Organizar e xestionar o mantemento 
das infraestruturas de
telecomunicación e de redes de voz
e datos no ámbito de edificios.

MP0556 Sistemas de radiocomunicacións. UC1580_3 Xestionar e supervisar a montaxe de
sistemas de transmisión para radio e 
televisión en instalacións fixas e
unidades móbiles.

UC1581_3 Xestionar e supervisar o
mantemento de sistemas de
transmisión para radio e televisión
en instalacións fixas e unidades
móbiles.

MP0552 Sistemas informáticos e redes locais.
MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas

de telecomunicacións.
MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil.

UC1185_3 Supervisar a montaxe das
infraestruturas de telecomunicación
e de redes de voz e datos no ámbito
de edificios.

UC1187_3 Supervisar o mantemento das
infraestruturas de telecomunicación
e de redes de voz e datos no ámbito
de edificios.

MP0554 Sistemas de produción audiovisual. UC1578_3 Xestionar e supervisar a montaxe de
sistemas de produción audiovisual
en estudios e unidades móbiles.

UC1579_3 Xestionar e supervisar o
mantemento de sistemas de
produción audiovisual en estudios e
unidades móbiles.

MP0525 Configuración de infraestruturas de
sistemas de telecomunicacións.

MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de 
telecomunicacións.

UC0826_3 Desenvolver proxectos de
instalacións de telecomunicación
para a recepción e distribución de
sinais de radio e televisión no
ámbito de edificios.

UC0827_3 Desenvolver proxectos de
instalacións de telefonía no ámbito
de edificios.

UC0828_3 Desenvolver proxectos de
infraestruturas de redes de voz e
datos no ámbito de edificios.



Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC1184_3 Organizar e xestionar a montaxe das
infraestruturas de telecomunicación e 
de redes de voz e datos no ámbito de 
edificios.

UC1186_3 Organizar e xestionar o mantemento
das infraestruturas de
telecomunicación e de redes de voz e 
datos no ámbito de edificios.

MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de 
telecomunicacións.

UC1580_3 Xestionar e supervisar a montaxe de
sistemas de transmisión para radio e
televisión en instalacións fixas e
unidades móbiles.

UC1581_3 Xestionar e supervisar o mantemento 
de sistemas de transmisión para
radio e televisión en instalacións
fixas e unidades móbiles.

MP0556 Sistemas de radiocomunicacións.

UC1185_3 Supervisar a montaxe das
infraestruturas de telecomunicación e 
de redes de voz e datos no ámbito de 
edificios.

UC1187_3 Supervisar o mantemento das
infraestruturas de telecomunicación e 
de redes de voz e datos no ámbito de 
edificios.

MP0552 Sistemas informáticos e redes locais.
MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas

de telecomunicacións.
MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil.

UC1578_3 Xestionar e supervisar a montaxe de
sistemas de produción audiovisual en 
estudios e unidades móbiles.

UC1579_3 Xestionar e supervisar o mantemento 
de sistemas de produción audiovisual 
en estudios e unidades móbiles.

MP0554 Sistemas de produción audiovisual.

UC0826_3 Desenvolver proxectos de
instalacións de telecomunicación
para a recepción e distribución de
sinais de radio e televisión no ámbito 
de edificios.

UC0827_3 Desenvolver proxectos de
instalacións de telefonía no ámbito
de edificios.

UC0828_3 Desenvolver proxectos de
infraestruturas de redes de voz e
datos no ámbito de edificios.

MP0525 Configuración de infraestruturas de
sistemas de telecomunicacións.

MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de 
telecomunicacións.

Nota: Os módulos profesionais MP0555: redes telemáticas e MP0557: sistemas integrados e fogar dixital 
validaranse cando se teñan acreditadas todas as unidades de competencia que se inclúen no título.


