Accés a la

universitat

Formació Professional Grau
Superior
Com s'accedix?
Accés directe:

Sistemes electrotécnics
i automatitzats

Estar en possessió del títol de
Batxillerat.
El títol de Tècnic Superior en Sistemes
Electrotècnics i Automatitzats permet
l'accés directe a les ensenyances
conduents als títols universitaris de grau
en els condicions d'admissió que
s'establisquen.

Titulats de FP de segon grau.
Altres titulacions equivalents a
efectes acadèmics.

Accés a través de prova:
Tindre 19 anys o complir-los durant
el curs.
Superar la prova d'accés.

Matriculació

¡Vine a
visitar-nos!

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?

Organitzar, gestionar i supervisar els
processos de muntatge de les
instal·lacions elèctriques.
Definir unitats d'obra i el seu nombre
interpretant plans i esquemes, per a
elaborar el pressupost.
Seleccionar equips i elements de les
instal·lacions i sistemes, partint dels
càlculs i utilitzant catàlegs comercials per
a configurar instal·lacions.
Diagnosticar disfuncions o avaries en
instal·lacions i equips
Executar processos de muntatge
d'instal·lacions interpretant plans i
esquemes per a supervisar el muntatge.
I molt més!

Quines assignatures tindré?

Formació en centres de treball.

Primer curs
Hores setmanals

Documentació Tècnica en Instal·lacions
Elèctriques

3

Sistemes i Circuits Elèctrics

4

Desenvolupament de Xarxes Elèctriques i Centres
de Transformació
4
Configuració d'Instal·lacions Domòtiques i
Automàtiques

5

Configuració d'Instal·lacions Elèctriques

5

Gestió del Muntatge i Manteniment
d'Instal·lacions Elèctriques

3

Formació i Orientació Laboral

3

Anglés Tècnic

3

Segon curs
Hores setmanals

Processos en Instal·lacions Infraestructures
Comuns de Telecomunicacions

De què podré treballar?
Tècnic en projectes electrotècnics.
Projectista d'instal·lacions d'electrificació
en baixa tensió.

7

Projectista en instal·lacions d'antenes i
de telefonia.

9

Tècnic en supervisió, verificació i control
d'equips en xarxes elèctriques.

Tècniques i Processos en Instal·lacions
Elèctriques

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

Tècniques i Processos en Instal·lacions
Domòtiques i Automàtiques

9

Empresa i iniciativa emprenedora

3

Anglés Tècnic

2

Encarregat d'obres en xarxes elèctriques
Gestor del manteniment d'instal·lacions
elèctriques.

