
Formació Professional Grau Mitjà

Electromecànica de  
vehicles automòbils

Av Cardenal Vicente Enrique Tarancón, 7
12530 Borriana

Tel. 964 73 92 65

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

Com s'accedix?

Accés directe:

Graduats en ESO.

Titulats de FP de primer grau.

Altres titulacions equivalents a 
efectes acadèmics.  

¡Vine a 
visitar-nos!

   Accés a Cicles 
      Formatius de 
Grau Superior

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

Sistemes electrotècnics i 
automatitzats.

Desenvolupament de projectes 
d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.

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

Matriculació

Presenta la teua sol·licitud durant 
la primera setmana del mes de 

Juny en l'IES Llombai

Accés a través de prova:

Tindre 17 anys o complir-los durant 
el curs.

Superar la prova d'accés. 



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.

Electronicista de vehicles.

Electricista electrònic de manteniment i 
reparació en automoció.

Mecànic d'automòbils.

Operari d'ITV.

Operari d'empreses dedicades a la 
fabricació de recanvis.

Electromecànic de motocicletes. 

Primer curs
Hores setmanals

Motors 5

Circuits de fluids, suspensió i direcció 7

Sistemes de càrrega i engegada 6

Sistemes de seguretat i confortabilitat 4

Mecanitzat bàsic 3

Formació i orientació laboral 3

Anglés Tècnic 2

Segon curs
Hores setmanals

Circuits elèctrics auxiliars del vehicle 8

Sistemes auxiliars del motor 10

Sistemes de transmissió i frenada 7

Empresa i iniciativa emprenedora 3

Anglés Tècnic 2

Localització d'avaries en els sistemes 
mecànics, hidràulics, pneumàtics i 
elèctrics-electrònics del vehicle.

Selecció dels processos de reparació 
interpretant la informació tècnica inclosa 
en manuals i catàlegs.

Reparació de motors tèrmics i sistemes 
auxiliars.

Reparació d'elements dels sistemes 
elèctrics-electrònics del vehicle.

Reparació de sistemes de transmissió de 
forces i frenat.

Verificació dels resultats de les 
intervencions comparant-los amb els 
estàndards de qualitat establerts.

I molt més!


