
Todo o que
necesitas para  
converterte
en  profesional 
da  electricidade
e da  electrónica
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FUTURO ASEGURADO

QUERES SER 
ESPECIALISTA 
EN ELECTRICIDADE 
E ELECTRÓNICA?  

FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
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www.edu.xunta.gal/centros/cifpferrolterra/
www.edu.xunta.es/fp/fpbasica

cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
Telf: 981-333107

CIFP FERROLTERRA
Rúa Ramón y Cajal s/n
15403 Ferrol - A Coruña

FerrolterraCIFP
cifpferrolterra

Reserva a túa praza a 
partir da 2ª quincena 
de xuño

Que título se obtén? 
Superando un ciclo de FP básica obtense o título 
profesional básico correspondente ás ensinanzas 
cursadas.

Adicionalmente,  os alumnos que obteñan un título 
de formación profesional básica poderán obter o 
Título de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) .  

Éste título permite o acceso a calquera ciclo 
formativo de grao medio. 

Reserva a túa praza a partir 
da 2ª quincena de xuño

Localización 



Tes a base perfecta 
para converterte 
nun/ha excelente 
profesional do sector 
da electricidade e
da electrónica.

ENTÓN...

E se che da ben traballar con ordenadores,   
a informática e a programación, eres 
metódico e tes habil idades manuais para 
aprender a facer as instalacións básicas de 
vivendas. . .

E SE CHE DA BEN...

Se che gusta a informática e 
a robótica,  tes interese polas 
redes de datos e as 
Telecomunicacións,  estás 
diante dunha profesión con 
futuro.  

SE CHE 
GUSTA...

Saídas profesionais e postos de traballo

• Operario de instalacións eléctricas de baixa tensión.

• Axudante montador de antenas receptoras/televisión 

satélites.

• Axudante instalador de equipos e sistemas de 

comunicación.

• Axudante instalador  reparador de instalacións telefónicas.

• Operador de  ensamblado de equipos eléctricos e 

electrónicos

• Auxiliar de mantemento de equipos eléctricos e 

electrónicos. 

Requisitos para acceder á FP Básica? 

• Ter cumpridos 15 anos ou cumprilos 
durante o ano natural en curso e non 
superar os 17 anos de idade no momento 
de acceso ou durante o ano natural en 
curso.

• Ter cursado o terceiro curso de 
educación secundaria obrigatoria ou, 
excepcionalmente, ter cursado o 
segundo curso.

• Ser proposto/a polo equipo docente e 
ter o consentimento do pai, da nai ou 
dos/das titores/as legais.

De quedar prazas vacantes...
completaranse os grupos con persoas que:

- Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo.

- Que non teñan un título de formación profesional 

ou calquera outro título que acredite a finalización 

de estudos secundarios completos

Estes estudos preparan para realizar operacións auxiliares 

na montaxe e mantemento de elementos e equipos 

eléctricos e electrónicos, así como en instalacións  

electrotécnicas e de telecomunicacións para edificios e 

conxuntos de edificios.


