FORMACIÓ OCUPACIONAL
FOAP 2017
MUNTATGE I MANTENIMENT D´INFRAESTRUCTURES DE
TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS (ELES0108) – (490H) -

P R ES E NC IA L

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 2

OBJECTIUS
Muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicació de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV:
antenes i via cable, també de telefonia i comunicació interior en edificis i conjunts d'edificacions, aplicar-hi
les tècniques i els procediments requerits en cada cas, per aconseguir els criteris de qualitat, en condicions
de seguretat i complir la normativa vigent.

CONTINGUTS
MF0120_2: Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'antenes col·lectives i individuals (180 hores)
UF0423: Recepció i distribució de senyals de radiodifusió (70 hores)
UF0424: Muntatge d'instal·lacions de recepció i distribució de senyals de radiodifusió (60 hores)
UF0425: Manteniment i reparació d'instal·lacions d'antenes en edificis (50 hores)
MF0121_2: Muntatge i manteniment d'instal·lacions de telefonia i comunicació interior (150 hores)
UF0426: Instal·lacions de telefonia i comunicació interior (60 hores)
UF0427: Muntatge d'instal·lacions de telefonia i comunicació interior (50 hores)
UF0428: Manteniment i reparació d'instal·lacions de telefonia i comunicació (40 hores)
Formació Complementària (40 hores):
Inserció laboral i tècniques de recerca de feina, sensibilització medi ambiental i en igualtat de gènere. Bàsic
de prevenció en riscos laborals
MP0093: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120 hores)

PERFIL D´ENTRADA
Adreçat prioritàriament a persones majors de 16 anys en situació de desocupació, inscrites a l’OTG del SOC
com a demandant d´ocupació.
Requisits a nivell acadèmic acreditar qualsevol de les següents titulacions o certificats:
.Estar en possessió del títol d'EGB o de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o:
.Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 ó,
.Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al
que es desitja accedir o,
.Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o haver superat les corresponents
proves d'accés regulades per les administracions educatives o,
.Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys o,
.Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la
formació (es realitzarà prova de competències clau).
Valorable experiència laboral en el sector
Motivació per a la formació i l'ocupació
Disponibilitat
Capacitat per a realitzar esforç físic i les tasques i funcions pròpies de la professió.

DADES DEL CURS
DATA D'INICI PREVISTA:
01/02/2018
DATA DE FINALITZACIÓ
PREVISTA: 05/07/2018
HORARI: DILLUNS A
DIVENDRES TARDA
CENTRE: CENTRE DE
FORMACIÓ I TREBALL
AV. PRIMAVERA S/N
SANTA COLOMA DE
GRAMENET

SORTIDES
PROFESSIONALS
Instal·lador/a d'antenes.
Instal·lador/a de
telecomunicacions en edificis
d'habitatges.
Instal·lador/a d'equips i
instal·lacions telefòniques.
Reparador/a d'instal·lacions
telefòniques.
Muntador/a d’antenes
receptores/televisió satèl·lits

*AQUEST CURS ESTÀ PENDENT D´APROVACIÓ

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Carrer de Rafael Casanova, 40 - Santa Coloma de Gramenet Dilluns a dijous de 8.30-14 h. i de 15 -17 h. Divendres de 9-14 h | Tel. 93 466 15 65 | www.grameimpuls.cat
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