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TÉCNICO SUPERIOR

MANTEMENTO
ELECTRÓNICO

Formación Profesional
Formación de Futuro

Investigación, deseño,
desenvolvemento,
mantemento ou
reparación de produtos
electrónicos...

DESCUBRE O TEU TALENTO

Como é o ciclo formativo?
No noso centro este tipo de ensino é presencial con
horario de mañá. A duración do ciclo formativo é de
2000 Horas (incluíndo formación en centros de
traballo) repartidas en dous cursos.

Os técnicos electrónicos...
axudan aos enxeñeiros electrónicos na
investigación, deseño, desenvolvemento,
mantemento ou reparación de produtos
electrónicos, como televisores, teléfonos
móbiles e computadores, etc. Os técnicos
electrónicos traballan na xeración e
subministración de electricidade, así como
nos equipos asociados, incluíndo xeradores
e turbinas.

A electrónica brinda unha variada gama de aplicacións,
que inclúen entre outros, os sistemas dixitais, os sistemas
de comunicacións, de automatización e control, os
sistemas de transporte e innumerables aparellos persoais e
domésticos, que fan máis fácil a vida dos seres humanos.

Aprenderás a...
Manter e reparar equipamentos e
sistemas electrónicos,
profesionais, industriais e de
consumo, así como planificar e
organizar os procesos de
mantemento, con criterios de
calidade, aplicando a normativa e
os plans de prevención de riscos
laborais e ambientais.

Actividades
Laborais

O profesional en Mantemento
Electrónico, debe ter as seguintes
características:
Capacidade analítica

• Técnico

en definición,
análise e desenvolvemento
de produtos electrónicos.

• Proyectista

electrónico;
Técnico en prototipos
electrónicos.

• Técnico

de soporte en
produción electrónica.

• Técnico

en control de
calidade de produtos
electrónicos.

Na nosa sociedade actual,
e cada vez máis, a
tecnoloxía vai cobrando
unha importancia
indiscutible e vaise
facendo necesaria na
maioría dos ámbitos de
traballo. Isto fai que exista
unha gran demanda no
mercado laboral de
técnicos nestas ramas de
electricidade e
electrónica.

• Técnico

de soporte e
laboratorio para o
mantemento de equipos
electrónicos industriais.

• Técnico

electrónico
Instalador e reparador en
tecnoloxías TIC.

• Montador

de estruturas

• Mecánico

de mantemento.

metálicas.

Pensamento creativo
Habilidades para as ciencias exactas,
como as matemáticas e a mecánica
Percepción espacial e sentido de
organización
Disposición para a análise e despezamento
de equipos Autónomo, metódico e
organizado.
Con gran interese pola investigación
científica e pola tecnoloxía e a súa
constante evolución.

Todas estas capacidades permitiranlle desenvolver
as actividades e accións correctivas necesarias para
determinar os fallos electrónicos dos equipos,
verificar o estado dos mesmos fronte aos
parámetros establecidos polo fabricante ou por
normas internacionais e comprobar así o seu estado
actual con relación ás súas especificacións técnicas.

