
Segundo os datos da Comisión Europea, os 
empregos denominados verdes foron os que 
experimentaron un crecemento máis rápido 
mesmo en período de crise. Na Unión Europea 
este tipo de empregos aumentaron un 140%, 

O plan de crecemento e emprego da Unión 
Europea para esta década, Europa 2020, ten 
como un dos seus obxectivos fomentar un 
crecemento sustentable, para o que fan falta 
Técnicos en eficiencia enerxética entre outros. 
As estimacións para finais de década son de ata 
20 millóns de novos empregos verdes.

Formación Profesional
Formación de Futuro

Ciclo Superior en
Eficiencia Enerxética e
Enerxía Solar Térmica 

- Título oficialmente recoñecido
- Xestión de bolsas e axudas ao estudo
- Fomento do talento do alumnado
- Programas europeos: ERASMUS
- Novas tecnoloxías educativas
- Preparación para o mundo empresarial
- Titoría e orientación personalizadas
- Profesorado titulado en enxeñería
- Proxectos de innovación

Ocupacións e postos de traballo máis relevantes

• Técnico de eficiencia enerxética de edificios.
• Axudante de procesos de certificación enerxética de 
edificios.
• Técnico comercial de instalacións calor.
• Responsable de montaxe de instalacións solares 
térmicas.
• Responsable de mantemento de instalacións solares 
térmicas.
• Xestor enerxético.
• Promotor de programa de eficiencia enerxética.

Reserva a túa 
praza a partir da 
2ª quincena de 

xuño

Ferrolterra
CIFP

O CIFP FERROLTERRA conta con unha bolsa 
de emprego. Poderedes atopar varias ofertas 
de traballo, co único requisito de estar dados 
de alta.

Clases gratuitas de inglés  

O noso centro ofrece

Bolsa de emprego

O noso centro pon a disposición de todo o 
alumnado clases gratuítas de inglés, a 
diferentes horarios , e fundamentalmente 
de conversación.
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Aprenderás a:

Módulos Formativos

Equipamentos e instalacións térmicas 
Dimensionamento e cálculo de instalacións de calefacción, 
refrixeración, climatización e instalacións contra incendios.

Avalíar a eficiencia enerxética dos equipo 
de calor, frío, climatización e instalacións 
eléctricas. Cuantificar o aforro enerxético e 
calcular a eficiencia enerxética das 
instalacións de iluminación en edificios.

Eficiencia enerxética de instalacións

Realizar pequenas montaxes de equipamentos e elementos de instalacións frigoríficas, 
de climatización e calefacción. Realizar estas operacións aplicando técnicas manuais 
de mecanizado e soldadura.

Procesos de montaxe de instalacións 

Representación gráfica de instalacións 
Debuxar planos de instalacións 
térmicas e de fluídos aplicando 
convencionalismos de 
representación e programas 
de deseño. 

Certificación enerxética de edificios
Determinar a limitación da demanda 
enerxética de edificios e calcular a demanda 
enerxética necesaria para garantir a  
habitabilidade dos edificios. Comprobar que 
se axuste ás  limitacións impostas pola 
normativa.

Promoción do uso eficiente 
da enerxía e da auga
Planificar e programar accións 
divulgativas sobre o uso 
eficiente da enerxía e a auga, e 
xustificar os obxectivos 
e as liñas de actuación.

Xestión da montaxe 
e o mantemento de 
instalacións 
solares térmicas
Planificar  e aplicar 
técnicas de 
montaxes  de  
instalacións  
solares  térmicas, 
así como o seu 
mantemento.

Configurar instalacións 
hidráulicas de edificios e 
xustificar o cálculo da 
demanda e o deseño da 
rede. Avalíar a eficiencia 
de instalacións hidráulicas 
en edificación.

Xestión eficiente da
auga na edificación

Configuración de instalacións solares térmicas
Dimensionar e configurar  instalacións 
solares térmicas. Elaborar anteproxectos de 
instalacións solares térmicas 
e fotovoltaicas.


