REQUISITS D' ACCÉS

ESTRUCTURA DEL CURS
DURADA:2.000 h (2 cursos escolars)

UNA VEGADA FINALITZAT EL CICLE
TITULACIÓ ACONSEGUIDA

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

a la

** 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

TÉCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT
ELECTRÒNIC (RD 1578/2011)

Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
EIXIDES PROFESSIONALS

MÒDULS

HORE
S

PRIMER CURS
1051. Circuits electrònics analògics

224

1052. Equips microprogramables

192

1055. Manteniment d’equips
d’electrònica industrial

160

1058. Tècniques i processos de
muntatge i manteniment d’equips
electrònics

192

1061. Formació i orientació laboral.

96

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

96

SEGON CURS
1053. Manteniment d’equips de
radiocomunicacions

120

1054. Manteniment de equips de veu i
dades

120

1056. Manteniment de equips d’àudio

100

1057. Manteniment d’equips de vídeo

100

1059. Infraestructures i desenrotllament
del manteniment electrònic

60

1062. Empresa i iniciativa emprenedora

60

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

40

1060. Projecte de manteniment
electrònic

40

1063. Formació en Centres de Treball

400

-Tècnic

en supervisió i verificació d'equips de
sistemes de radio i televisió i sistemes de
producció audiovisual.
-Tècnic en reparació i manteniment de sistemes
de radio i televisió de sistemes de producció
audiovisual i de radiodifusió.
-Tècnic en supervisió i verificació d'equips de
sistemes de radiodifusió.
-Tècnic en supervisió i verificació d'equips de
sistemes domòtics, immòtics i de seguretat
electrònica.
-Tècnic en reparació i manteniment de sistemes
domòtics, immòtics i de seguretat electrònica.
-Tècnic en supervisió i verificació en xarxes locals
i sistemes telemàtics
-Tècnic en reparació i manteniment d'equips de
xarxes locals i sistemes telemàtics.
-Tècnic en supervisió, verificació i control en
sistemes de radioenllaços.
-Tècnic en reparació i manteniment d'equips
professionals d'audio, de vídeo i d'equips
industrials
ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS
Possibilitat d’accedir a qualsevol Grau universitari

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS
-Manteniment d’equips electrònics ELE552_3
-Gestió i supervisió del muntatge i
manteniment d’equipament de xarxa i
estacions base de telefonia (ELE485_3)
Qualificació PARCIAL

EN EL NOSTRE CENTRE
OFERIM :
Cicles de FP Bàsica, Grau Mitjà i Superior.
Cursos de LABORA.
Oferta parcial de cicles (sense requisit d’accés).

CICLES DE GRAU
SUPERIOR

Classes de repàs per a les proves d’accés.
Obtenció del nivell A2 d’anglés (centre
examinador).

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Acreditacions de competències professionals.
Jornades d’orientadors de centres.

ELECTRICITATELECTRÒNICA

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?

MANTENIMENT ELECTRÒNIC

Entre el Carrefour i l' estadi Luis Suñer Picó.

(vespertí presencial)

Avda. dels Esports nº 27.
46600- Alzira (València)
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www.fpalzira.es
e-mail:46000754@gva.es
http://www.facebook.com/fphalzira

