
  
CFO AJUNTAMENT DE TORTOSA 

CURSOS FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL 2021/2022 

Accions formatives 

subvencionades pel 

Servei d’Ocupació de 

Catalunya adreçades 

preferentment a 

persones en situació 

d’atur 

CFO Ajuntament de Tortosa 

Viver d’Empreses Tortosa 

C/Nova Estació, 21 

43500  Tortosa 

977585836.  

cfo.tortosa@tortosa.cat 

https://agencia.tortosa.cat/ 

 

      Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió  

 
Certificat de professionalitat N2.   RD 1115/2007  

 
Curs adreçat a persones en situació d’atur  i o en actiu que es vulguin qualificar per treballar com electricistes  

d’habitatges, comerços i empreses  i o vulguin obtenir una qualificació oficial. 

 

Durada: 930 hores.  

Mòdul de pràctiques professionalitzadores en empreses 

 

 

 

Titulació: Acreditació total del certificat professionalitat  ELEE 0109 Muntatge i manteniment d’instal·lacions 

elèctriques de baixa tensió 

 

La superació amb avaluació positiva de la formació establerta en el present certificat de professionalitat  

permet l'obtenció de l'acreditació d'instal·lador en baixa tensió  

https://agencia.tortosa.cat/curso/Instal%c2%b7lacions-el%c3%a8ctriques-de-baixa-tensi%c3%b3
mailto:cfo.tortosa@tortosa.cat
https://agencia.tortosa.cat/curso/Instal%c2%b7lacions-el%c3%a8ctriques-de-baixa-tensi%c3%b3
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ELEE0109_CEN] Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
 

Certificat de professionalitat N2 

 

Durada total Itinerari: 930 hores 

 

Relació de mòduls i durada:   

MF0820_2: Instal·lacions elèctriques en edificis d'habitatges. 80 hores 

MF0821_2: Instal·lacions elèctriques en edificis d'oficines, comerços i indústries. 200 hores 

MF0822_2: Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d'automatismes. 210 hores 

MF0823_2: Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió.  90 hores 

MF0824_2: Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió. 110 ho-

res 

MF0825_2: Muntatge i manteniment de màquines elèctriques. 150 hores 

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere.  10 hores 

Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèc-

triques de baixa tensió. 80 hores 

 

La superació amb avaluació positiva de la formació establerta en el present certificat de profes-

sionalitat permet l'obtenció de l'acreditació d'instal·lador en baixa tensió 
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