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ACREDITACIÓN ELECTRICIDADE 
  

 Pàx: 3 

En Galicia, onde podo cursar este ciclo de G.M. Instalacións eléctricas e 
automáticas?  

Coa actual oferta educativa de adultos, pódese cursar en: 

No réxime de adultos presencial: 

 CIFP Ferrolterra 
 CIFP Coroso de Ribeira 
 CIFP Politécnico de Lugo 
 IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra 
 IES Politécnico de Vigo 

 

No réxime de aldultos a distancia: 

 CIFP Politécnico de Santiago de Compostela 

 

Que teño que facer para matricularme no ciclo? 

Anualmente, hai dous períodos de presentación de solicitudes de admisión, 
ordinario (17 de xuño-2 de xullo) e extraordinario (1-12 de setembro). Se 
presentas a solicitude no prazo ordinario terás preferencia sobre quen a presente 
no prazo extraordinario.Se obtés unha praza, terás un novo prazo para 
matricularte.  

 

 

Podes atopar máis información: 

 Departamento de Acreditación e Probas  do centro. 
 Departamento de Información e Orientación Profesional do centro. 
 Páxina web: http://www.politecnicolugo.org 
 Páxina web: http://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion 

 

 

 

CONVOCATORIA ACREDITACIÓN 
COMPETENCIAS PROFESIONAIS (2017):  

ORIENTACIÓNS  PARA O CANDIDATO/A  A  
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
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Cómo inscribirme no procedemento? 

Cubrindo unha solicitude na páxina: http://www.edu.xunta.es/acreditacion e 
entregándoa ou enviándoa por correo certificado, en soporte papel, ao centro 
onde se desenvolva o procedemento.O prazo remata o 03 de febreiro 

Qué efecto teñen as acreditacións? 

As acreditacións obtidas por este procedemento, teñen efectos acumulables, 
para conseguir un certificado de profesionalidade ou, completando a formación 
correspondente, un título de formación profesional. 

Ex: módulos que valida cada unidad de competencia convocada: 

UC ACREDITADA 
MÓDULO DE FP 
VALIDADO 

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 inst. 
de control de acceso (telefonía interior e videoport.) 

MP0237 Infraestruturas 

comúns de 
telecomunicación en 
vivendas e edificios 

UC0820_2 Montar e manter instalación eléctricas 

de baixa tensión en edificios destinados 
principalmente a vivendas. 
UC0821_2 Montar e manter instalación eléctricas 

de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas 
e dunha ou de varias industrias. 

 
 
MP0235 Instalacións 

eléctricas interiores. 

UC0822_2 Montar e manter instalación de 

automatismos no ámbito de viviendas e pequeña 
industria. 

MP0232 Automatismos 

industriais. 
MP0238 Instalacións 

domóticas.  

UC0823_2 Montar e manter redes eléctricas aéreas 

de baixa tensión 
UC0824_2 Montar e manter redes eléctricas 

subterráneas de baixa tensión. 

 
MP0236 Instalacións 

de distribución. 

UC0825 _2 Montar e manter máquinas eléctricas. 
MP0237 Máquinas 

eléctricas. 

 A acreditación das seis unidades de competencia anteriores, permite obter: 

 Certificado de profesionalidade :ELEE0109 Montaxe e mantemento 
de   instalacións eléctricas de baixa tensión.(válido para desenvolver 

a actividade de “instalador de baixa tensión”) 
 Validar cinco módulos formativos do ciclo de FP. 

 

Como podo  seguir completando a miña formación? 

Se tes os requisitos de acceso a FP (Título de Graduado en ESO, outra 

titulación equivalente para efectos académicos ou proba de acceso a ciclos 
de grao medio) podes solicitar praza no ciclo de FP de Grao Medio 
“Instalacións eléctricas e automáticas” para acadar o Título. Faltaríache por 
cursar outros seis módulos e a Formación en Centros de Traballo (FCT) ou 
solicitar a súa exención. 

Podes presentarte ás probas libres para a obtención do título, que se 

convocan anualmente. 

Se non tes os requisitos de acceso a FP, podes solicitar admisión ou 

presentarte ás probas libres, pero só en módulos asociados a unidades de 
competencia.Sen os requisitos de acceso, nunca poderás acadar a titulación. 

Podes consultar os módulos que componen cada ciclo formativo en: 
www.edu.xunta.es/fp/curriculos epígrafe Familias Profesionais /Electricidade 
e Electrónica/Instalacións eléctricas e automáticas   

 

Se quero obter os requisitos de acceso, que podo facer? 

Presentarte ás probas de acceso a ciclos de grao medio que se convocan 
anualmente. 

Presentarte ás probas libres para obter o Título de Graduado en ESO que se 
convocan anualmente para persoas con 18 anos cumpridos. 

Matricularte nas ensinanzas de graduado en secundaria para persoas 
adultas,nun centro que imparta estas ensinanzas.Consulta os centros en: 
www.edu.xunta.es/web/ea 

 

http://www.edu.xunta.es/acreditacion
http://www.edu.xunta.es/fp/curriculos
http://www.edu.xunta.es/web/ea

