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Com s'accedix?

Joves entre 17 i 29 anys que:

No hagen completat els 
estudis obligatoris i es troben 
desescolarizats.

No hagen treballat ni rebut 
accions formatives en els 30 
dies anteriors a la sol·licitud.

¡Vine a 
visitar-nos!

   Accés a Cicles 
      Formatius de

Grau Mitjà

En finalitzar els teus estudis, podràs 
accedir directament  a qualsevol dels 
Cicles Formatius de Grau Mitjà  que 
oferim en l'IES Llombai.

Instal·lacions elèctriques i 
automàtiques.

Instal·lacions frigorífiques i de 
climatització.

Electromecànica de vehicles i 
automòbils.

O a qualsevol altre Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà que tu tries.

Matriculació

Presenta la teua sol·licitud durant 
la primera setmana de setembre 

en l'IES Llombai



Quines assignatures tindré?Què aprendré? Formació en centres de treball

De què podré treballar?

En el tercer trimestre del segon curs 
realitzaràs el mòdul de formació en 
centres de treball (FCT) en empreses de 
la província de Castelló.

Ajudant de muntador i mantenedor 
d'equips de calefacció i climatització.

Ajudant de lampista.

Ajudant de manteniment d'instal·lacions 
electrotècniques.

Ajudant de pintor.

Instal·lador de xarxes de 
subministrament i distribució d'aigua.

Muntador de mobles prefabricats.

Primer curs
Hores setmanals

Llanterneria i calefacció bàsica 5

Muntatge d'equips de climatització 4

Operacions de conservació en
l'habitatge i muntatge d'accessoris 9

Ciències aplicades I 5

Comunicació i societat I 5

Formació i orientació laboral I 1

Segon curs
Hores setmanals

Xarxes d'evacuació 9

Manteniment bàsic d'instal·lacions 
electrotècniques en habitatges 7

Ciències aplicades II 6

Comunicació i societat II 6

Formació i orientació laboral II 1

Instal·lació d'equips sanitaris de 
l'habitatge.

Muntatge de xicotetes instal·lacions de 
reg automàtic.

Muntatge d'unitats interiors i exteriors 
d'equips de climatització.

Assemblatge de conductes de ventilació.

Substitució dels elements bàsics que 
componen les instal·lacions 
electrotècniques en l'habitatge.

Reparació i pintat de revestiments 
continus de parets i sostres.

Muntatge i col·locació de mobiliari 
prefabricat i accessoris de la llar.

I molt més!


