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Com s'accedix?

Accés directe:

Estar en possessió del títol de 
Batxillerat.

Titulats de FP de segon grau.

Altres titulacions equivalents a 
efectes acadèmics.  

¡Vine a 
visitar-nos!

   Accés a la 

universitat

El títol de Tècnic Superior en 
Desenrotllament de projectes 
d'instal·lacions tèrmiques i de fluids 
permet l'accés directe  a les 
ensenyances conduents als títols 
universitaris de grau en els condicions 
d'admissió que s'establisquen.

Matriculació

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

Juny en l'IES Llombai

Accés a través de prova:

Tindre 19 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.

Delineant projectista d'instal·lacions 
calorífiques i  frigorífiques.

Delineant Projectista de xarxes i sistemes 
de distribució de fluids.

Tècnic en planificació de muntatges 
d'instal·lacions calorífiques i  frigorífiques.

Tècnic en planificació de processos de 
muntatges de xarxes i sistemes de 
distribució de fluids.

Tècnic en planificació de muntatges 
d'instal·lacions de climatització i 
ventilació-extracció.

Primer curs
Hores setmanals

Sistemes elèctrics i automàtics 6

Equips i instal·lacions tèrmiques 7

Processos de muntatge d'instal·lacions 7

Representació gràfica d'instal·lacions 4

Formació i Orientació Laboral 3

Anglés Tècnic 3

Segon curs
Hores setmanals

Energies renovables i eficiència energètica 2

Configuració d'instal·lacions de climatització, 
calefacció i ACS  7

Configuració d'instal·lacions frigorífiques  7

Configuració d'instal·lacions de fluids  6

Planificació del muntatge d'instal·lacions  3

Empresa i iniciativa emprenedora 3

Anglés Tècnic 2

Definir les característiques d'homologació 
que han de complir els equips i elements 
de les instal·lacions.

Dibuixar plànols, esquemes, entre uns 
altres, a partir de les dades obtingudes, 
complint la normativa i requeriments del 
client.

Configurar les instal·lacions, seleccionant 
els equips i elements que les componen.

Planificar el muntatge, proves i protocols 
d'instal·lacions a partir de la 
documentació tècnica o característiques 
de l'obra.

Elaborar el pressupost de muntatge de les 
instal·lacions a partir dels mesuraments 
realitzats.

I molt més!


