Formació Professional Bàsica

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.

Com s'accedix?

Fabricació
i Muntatge

Joves entre 15 i 17 anys que:
Hagen cursat el primer cicle
de l'ESO.
Hagen sigut proposats per
l'equip docent per a la seua
incorporació a un cicle de
Formació Professional Bàsica.

Instal·lacions frigorífiques i de
climatització.
Electromecànica de vehicles i
automòbils.
O a qualsevol altre Cicle Formatiu de
Grau Mitjà que tu tries.

¡Vine a
visitar-nos!

Matriculació

Presenta la teua sol·licitud durant
la primera setmana del mes de
Juny en l'IES Llombai

Av Cardenal Vicente Enrique Tarancón, 7
12530 Borriana
Tel. 964 73 92 65

http://iesllombai.edu.gva.es/

Què aprendré?

Muntatge i ajust d'elements metàl·lics i no
metàl·lics mitjançant eines portàtils,
aconseguint els ajustos, enrasament o
lliscament de les parts mòbils.
Assemblatge de canonades per a
aplicacions d'evacuació i
subministrament d'aigua i instal·lacions de
calefacció.
Configuració i muntatge de xicotetes
instal·lacions de reg automàtic.

Quines assignatures tindré?

Formació en centres de treball

Primer curs
Hores setmanals

Operacions bàsiques de fabricació

8

Soldadura i tancaments metàl·lics

5

Fusteria d'alumini i PVC

5

Ciències aplicades I

5

Comunicació i societat I

5

Formació i orientació laboral I

1

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

De què podré treballar?

Muntatge d'equips sanitaris connectats a
la xarxa d'evacuació i a la de
subministrament interior.

Segon curs
Xarxes d'evacuació

9

Operacions de manteniment bàsic
d'instal·lacions d'evacuació i
subministrament d'aigua i de calefacció.

Llanterneria i calefacció bàsica

5

Muntatge d'equips de climatització

4

Ciències aplicades II

5

I molt més!

Comunicació i societat II

5

Formació i orientació laboral II

1

Hores setmanals

Peó d'indústries manufactureres.
Auxiliar de processos automatitzats.
Lampista.
Muntador/a i mantenidor/a d'equips de
calefacció i climatització.
Instal·lador/a de xarxes de
subministrament i distribució d'aigua.

