
REQUISITS D'ACCÉS

ACCÉS DIRECTE
• Graduats en Educació Secundària Obligatòria         
      ESO.
• Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
• Títol de Tècnic o Tècnic Superior de FP.
• Títol de Batxiller.
• Títol universitari.
• Titulats de Formació Professional de primer grau  
(Tècnic Auxiliar).
• Titulats de Formació Professional de grau mitjà 
(Tècnic). 
• Amb un títol Professional Bàsic (FP Bàsica) 
• Haver superat 2n de BUP amb un màxim de 2 
matèries pendents.
• Haver superat altres estudis declarats equivalents a
efectes acadèmics amb algun dels anteriors. 

ACCÉS A TRAVÉS DE PROVA

-Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius
a Grau Mitjà  ** (és necessari tindre 17 anys almenys
o complir-los l'any de la realització de la prova.), o
-Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius
a Grau Superior, 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 quan
convoque Conselleria (segurament MARÇ)

COM MATRICULAR-ME?

1r.  Realitzar la  sol·licitud  de  plaça  en  les
dates  que  diga  Conselleria  (segurament
MAIG)

2n. Si has sigut admés/a, realitzar la matrícula
en les dates indicades (segurament JULIOL)

ESTRUCTURA DEL CURS
DURACIÓ: 2000 h 
(2 cursos escolars)

TÈCNIC EN MANTENIMENT
ELECTROMECÀNIC 

(RD 1589/2011)

MÒDULS HORES

MÒDULS DE PRIMER CURS

0949. Tècniques de fabricació 224

0950. Tècniques d'unió i muntatge 96

0951. Electricitat i automatismes elèctrics 224

0952. Automatismes pneumàtics i hidràulics 256

0956. Formació i orientació laboral 96

CV0001. Anglés Tècnic I-M /Horari reservat 
per a la docència en anglés

64

MÒDULS DE SEGON CURS

0953. Muntatge i manteniment mecànic 198

0954. Muntatge i manteniment 
electricoelectrònic

176

0955. Muntatge i manteniment de línies 
automatitzades

176

0957. Empresa i iniciativa emprenedora 66

CV0002. Anglés Tècnic II-M / Horari reservat 
per a la docència en anglés

44

0958. Formació en centres de treball 380

UNA VEGADA OBTINGUT EL TÍTOL
 

 EIXIDES PROFESSIONALS

-Instal·lador  electricoelectrònic  de  línies  de
producció automatitzades.
-Mantenidor  electricoelectrònic  de  línies  de
producció automatitzades.
-Mecànic de manteniment.
-Muntador industrial.
-Mantenidor de línia automatitzada
-Muntador de béns d'equip.
-Muntador d'equips elèctrics.
-Muntador d'equips electrònics.
-Muntador d'automatismes  pneumàtics  i
hidràulics

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

-Muntatge i manteniment de sistemes 
d'automatització industrial (ELE599_2)
-Manteniment i muntatge mecànic d'equip 
industrial (IMA041_2)
-Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i
maquinària industrial (FME 352_2)

ACCÉS A ALTRES ESTUDIS

-L'alumnat que  obtinga  la  titulació  podrà  accedir  als
estudis  de  Batxillerat  o continuar  altres  estudis  de
Formació Professional.



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 preparació  per a  les proves d'accés

La possibilitat d'obtindre el nivell A2 d'anglés (som
centre examinador). 
Acreditacions de competències professionals.

Jornades d'orientadors de centre.

Jornades per a empreses.
Jornades d'orientació i formació.

TENIM
Servici d'orientació acadèmica i professional.
Borsa de treball.
Pràctiques de FCT en 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.

 

CICLE DE GRAU MITJÀ

FAMÍLIA
PROFESSIONAL

INSTAL·LACIÓ I
MANTENIMENT

MANTENIMENT
ELECTROMECÀNIC

(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:46000754@  edu.  gva.es  

http://www.facebook.com/fpalzira
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