
REQUISITS D'ACCÉS

ACCÉS DIRECTE:

Pots  accedir  directament  si  tens  algun  dels
següents títols:

 El títol de Batxiller.
 Un títol universitari.
 Un títol de Tècnic Superior de Formació

Professional
 Haver superat el COU
 Un títol de FP II
 Un títol de Tècnic de FP (Grau Mitjà)

ACCÉS A TRAVÉS DE PROVA

-Haver  superat  la  prova  d'accés  a  Cicles
Formatius   de  Grau  Superior.**  (Cal  tindre
almenys 19 anys en l'any en el qual es realitza
la prova o 18 anys si se té el títol de Técnic), o

-haver  superat   la  prova  d'  accés   a  la
Universitat per a majors de 25 anys. 

** Per  a  realitzar  les  proves  d'accés  a
cicles és necessari realitzar la inscripció del
22 al 31 de març de 2021. 

COM MATRICULAR-ME?

1r. Realitzar la sol·licitud de plaça del 21 de
maig a l’1 de juny de 2021

2n. Si has sigut admés/a, realitzar la 
matrícula  del 23 al 30 de juliol 

ENERGIES RENOVABLES
DURACIÓ: 2.000 h 
(2 cursos escolars)

T  ÈCNIC   SUPERIOR EN   ENERGIES  
RENOVABLES     (RD 385/2011)

MÒDULS HORES

0668. Sistemes elèctrics en centrals 160

0669. Subestacions elèctriques 160

0670. Telecontrol i automatismes 160

0671. Prevenció de riscos elèctrics 64

0682. Gestió del muntatge  
d'instal·lacions solars fotovoltaiques 

160

0687. Formació i orientació laboral 96

0688. Empresa i iniciativa  emprenedora 64

CV0003. Anglés Tècnic I-S /Horari 
reservat per a la docència en anglés 

96

0680. Sistemes d’energies renovables 120

0681. Configuració d’instal·lacions solars 
fotovoltaiques 

120

0683. Gestió del muntatge de parcs 
eòlics 

160

0684. Operació i manteniment de parcs 
eòlics 

160

CV0004. Anglés Tècnic II-S / Horari 
reservat per a la docència en anglés 

40

0686. Projecte d’energies renovables 40

0689 Formació en Centres de Treball 400

UNA VEGADA FINALITZAT EL CICLE

TITULACIÓ ACONSEGUIDA

Tècnic Superior en Energies Renovables 

ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS

Amb  el  titol  de  Tècnic  Superior  en  FP,  es  pot  accedir

directament als ensenyaments universitaris oficials de Grau,

amb preferència d’accés als estudis universitaris de la branca

de coneixements d’Ingenieria i Arquitectura, i Ciències.

EIXIDES PROFESSIONALS ENERGÍES RENOVABLES

Tècnic  de  gestió  d'operació  i  manteniment  en  instal·lacions

eòliques.  Responsable  de  muntatge  de  parcs  eòlics.

Responsable  de  muntatge  d'aerogeneradors.  Especialista

muntador d'aerogeneradors. Especialista en manteniment de

parcs  eòlics.  Promotor  d'instal·lacions  solars.  Projectista

d'instal·lacions  solars  fotovoltaiques.  Responsable  de

muntatge  d'instal·lacions  solars  fotovoltaiques.  Responsable

de  manteniment  d'instal·lacions  solars  fotovoltaiques.

Responsable d'explotació i manteniment de xicotetes centrals

solars  fotovoltaiques.  Muntador-operador  d'instal·lacions

solars  fotovoltaiques.  Encarregat  de  muntatge  de

subestacions  elèctriques  d'instal·lacions  eòliques  i

fotovoltaiques.  Encarregat  de  manteniment  de  subestacions

elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Operador-

mantenidor  de  subestacions  elèctriques  d'instal·lacions

eòliques i fotovoltaiques. 

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS 

• Gestió del muntatge i manteniment de parcs eólics 
(ENA 193_3 )

• Organització i projectes d instal·lacions solars 
fotovoltàiques (ENA 263_3)

• Gestió  del  muntatge,  operació  i  manteniment  de
subestacions elèctriques (ENA 474_3)



EN EL NOSTRE CENTRE

OFERIM :

Cicles de  FP Bàsica, Grau Mitjà i Superior.
Cursos de LABORA.
Oferta parcial de cicles (sense requisit d’accés).

Classes de repàs per a les proves d’accés.

Obtenció del nivell A2 d’anglés (centre 
examinador). 

Acreditacions de competències professionals.

Jornades d’orientadors de centres.

Jornades per a empreses.

Jornades de orientació i formació.

TENIM:

Servei d’orientació acadèmica i professional.
Borsa de treball.
Pràctiques de FCT a l’estranger.
Amb FP Dual.
Horaris matutins i vespertins.
Cicles presencials i semipresencials.
Excel·lent dotació en aules i tallers.
Un professorat molt qualificat.

ESTEM:

Dins de la xarxa plurilingüe.
Dins de la xarxa de centres de qualitat.

COL·LABOREM AMB:

IDEA 
Associació Empresarial d’Alzira.
Ajuntament d’Alzira.
Agència Energètica de la Ribera.
Mancomunitat de la Ribera.
Mútua Universal. 
IVAJ.

ON ENS POTS TROBAR?

Entre el Carrefour i  l' estadi Luis Suñer Picó.

CICLES DE GRAU 

SUPERIOR

ENERGIES RENOVABLES

(matutí presencial)

Avda. dels Esports  nº 27. 

46600- Alzira (València) 

Telf (+34) 96 245 78 15  Fax (+34)  96 245 78 16

www.fpalzira.es 

e-mail:46  000754@gva.  es  

http  ://www.facebook.com/fp  h  alzira  
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