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Título da actividade.   
Regulamento de Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións – ICT 2. 
 

Data e hora.  1 de febreiro de 2012. De 16:00 horas a 18:00 

Lugar. Aula Schneider, do CIFP Politécnico de Santiago. 

Período de inscrición. Do 23 ao 28 de xaneiro de 2012. 

Destinatarios. Profesorado da Familia profesional de Electricidade e electrónica. 

Requisitos.  Profesorado que estea a impartir formación en materia de ICT. 

Inscrición.  Enviar correo electrónico a cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es, xuntando 
certificación da dirección do centro educativo na que se acredite que se está a impartir 
formación en materia de ICT 

 

Obxectivos . 

� Describir as principais novidades establecidas segundo o novo Regulamento de Infraes-
truturas Comúns de Telecomunicacións (RD. 356 7 2011).  

� Resumir  as  exixencias  mínimas  para  as  instalacións, dependendo  do  tipo  de  apli-
cación.   

� Analizar  os  diferentes  tipos  de  redes  que  conforman  unha  instalación  de  ICT,  
destacando as súas principais características.  

� Familiarizarse con conceptos relacionados con instalacións de fibra óptica.  

� Identificar os requisitos necesarios para un instalador de ICT.  
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Contidos 

� Principais novidades do Regulamento ICT-2.  

� Servizos de radiodifusión sonora e TV, terrestres e vía satélite (Anexo I).  

� Servizos de telefonía e banda ancha (Anexo II).  

� Especificacións técnicas mínimas das edificacións en materia de telecomunicacións 
(Anexo III). 

� Inspección técnica de las infraestruturas de telecomunicacións das edificacións (Anexo 
IV). 

� Fogar dixital (Anexo V). 

� Requisitos para o instalador da nova ICT.  

 

Programa 

16:00 a 16:10  Presentación do curso e entrega de documentación.   

16:10 a 16:20  Regulamento ICT-2. Antecedentes e principais novidades.   

16:20 a 16:35  Desenvolvemento de contidos incluídos no Anexo I. Servizos de ra-
diodifusión sonora e TV, terrestres e vía satélite.   

16:35 a 17:00  Desenvolvemento de contidos incluídos no Anexo II. Servizos de te-
lefonía e banda ancha.   

17:00 a 17:15  Desenvolvemento de contidos incluídos no anexo III. Especifica-
cións técnicas mínimas das edificacións en materia de telecomunica-
cións.   

17:15 a 17:25  Desenvolvemento de contidos incluídos no Anexo IV. Inspección 
técnica das infraestruturas de telecomunicacións das edificacións.   

17:25 a 17:40  Contidos do Anexo V. Fogar Dixital.   

17:40 a 17:50  Requisitos para o instalador da nova ICT.   

17:50 a 18:00  Avaliación da actividade e entrega de certificados. Clausura da acti-
vidade formativa.   

 

 


