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 A Formación Profesional “comprende o conxunto 
de accións formativas que capacitan  para o desempeño 

cualificado das diversas profesións, o acceso ao emprego e 
a participación activa na vida social, cultural e económica”.

Profesional
FORMACIÓN



| Oferta Formativa CIFP Ferrolterra 4

¿Qué é a Formación Profesional?

Ademais, a Formación Profesional conta con outros aspectos moi positivos:

- A duración destes estudos é máis breve que os universitarios, polo que a incorporación 
laboral pódese realizar con maior rapidez
- A relación co profesorado é moi especial, sendo un traballo en equipo desde o primeiro 
momento: máis que un profesor, será como aprender cun compañeiro con máis expe-
riencia.
- As taxas de matriculación son gratuitas.
- Poderás realizar prácticas no estranxeiro en empresas de recoñecido prestixio.

A Formación Profesional ademais ofréceche realizar estes ensinos nas seguintes modali-
dades: presencial (tanto en horario diurno, como nocturno), online e dual.

É aquel ensino que engloba diferentes estudos ou aprendizaxes que están encamiñados á 
inserción laboral. É un sistema formativo igualmente válido que a educación universitaria, 
caracterizado pola súa vertente práctica e proximidade ás empresas. Trátase de aprender 
facendo.
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FP PRESENCIAL: consiste en realizar os estudos nun centro educativo, ben en horario 
diurno como nocturno (modular).

FP ONLINE: a FP permíteche realizar os teus estudos a través de internet.

FP DUAL:  é unha modalidade presencial dentro da FP que combina a teoría nun centro 
especializado coa práctica nunha empresa do sector.

Con esta innovadora modalidade, as empresas poden apoiar novos modelos de organiza-
ción da Formación Profesional encamiñados cara á procura da excelencia na relación da 
empresa cos centros de FP. 

Tamén poderás acceder a certos módulos a partir da tua experiencia laboral.

Mantemento de vehículos
Alumnado no taller de automoción 

A formación 
profesional fomentará 

a igualdade efectiva 
de oportunidades 

entre homes e mulleres 
para acceder a unha 

formación que permita 
todo tipo de opcións 

profesionais e o 
exercicio das mesmas.

Aos ensinos de FP deben acudir todas aquelas persoas que entendan os ciclos, tanto 
de grao medio como de grao superior, como unha opción atractiva, accesible e de alta 
calidade que lle facilitará unha formación innovadora e flexible moi próxima á realidade 
social e empresarial, que lle permitirá adaptarse á diversificación das tarefas e diferentes 
postos de traballo e ao finalizar facilitaralle unha inserción laboral satisfactoria naquilo 
para o que o alumno se formou. Por iso, á FP sitúase como a vía máis rápida e segura de 
acceder a un primeiro emprego.
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Na actualidade a FP son os estudos profesionais máis próximos á realidade do mercado de 
traballo e dan resposta á necesidade actual de demanda de emprego de persoal cualificado 
especializado nos distintos sectores profesionais.

A entrada da innovación no mercado laboral, esixe unha FP cada vez máis innovadora e 
dinámica que logre a confianza do investimento empresarial.
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Os ciclos formativos
Os Ciclos Formativos de Grao Medio e de Grao Superior contan cunha organización modu-
lar, de dous anos de duración e contidos teórico-prácticos adecuados aos diversos campos 
profesionais. 

Ademais das actividades prácticas na aula, inclúen a Formación en Centros de Traballo (FCT), 
é dicir, prácticas en empresas, requisito imprescindible para conseguir o título. É unha opción 
atractiva, de calidade e flexible que se axusta ás necesidades e intereses persoais.

Os Ciclos Formativos de Grao Medio son estudos  de Formación Profesional  que pretenden 
dar aos e as mozas unha formación específica para que poidan incorporarse ao mundo do 
traballo. 

Para acceder é necesario o título en ESO ou superar unha proba de acceso. Obtense un nivel 
2 no catálogo nacional de cualificacións profesionais do INCUAL (CNCP) e un nivel 3 na clasi-
ficación internacional da educación (CINE3).

Os Ciclos Formativos de Grao Superior son estudos  de Formación Profesional  que dan ao 
alumnado unha formación cualificada altamente específica, para que poidan incorporarse ao 
mundo laboral. Teñen como obxectivo asumir as responsabilidades de coordinación e de pro-
gramación dunha actividade concreta. Planificar o traballo das persoas do equipo e facer as 
súas correspondentes verificacións e valoracións.

Os ciclos formativos de grao superior están dirixidos ao alumnado que busca uns estudos 
superiores prácticos. Para acceder a estes estudos é necesario estar en posesión do título de 
bacharelato (ou equivalente), ou superar unha proba de acceso ou ter cursado un ciclo de gra-
do medio da mesma especialidade. Estes estudos, ademais permiten tamén o acceso directo 
á universidade coa validación entre 24 a 40 créditos; podes consultar o catálogo no seguinte 
enlace: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7082.
Obtense un nivel 3 no catálogo nacional de cualificacións profesionais (CNCP) e un nivel 5b 
na clasificación internacional da educación (CINE5b).

Existen tamén Ciclos de Formación Profesional Básica; son ciclos formativos destinados a 
persoas que non finalizaron a ESO e queren proseguir os seus estudos cara á un campo da 
Formación Profesional. 



| Oferta Formativa CIFP Ferrolterra 8

Itinerarios educactivos
Eso Bacherelato Educación Superior

Grao Básico Grao Medio Grao Superior

2º ciclo
Académicas

2º ciclo
Aplicadas

1º e 2º curso

Ensinanzas 
artísticas 

superiores

Ensinanzas 
universitarias

FP Básica
1º e 2º curso

FP Media
1º e 2º curso

FP Superior
1º e 2º curso

Tí
tu

lo
 G

ra
o 

en
 E

SO

Tí
tu

lo
 B

ac
hi

lle
r

*Proba específica

ESPECIALIDADE HABILITACIONS E CARNÉS PROFESIONAIS

CM Instalacións eléctricas e automáticas Habilitación profesional como instalador/ora en 
baixa tensión (categorías básica e especialista)

CM Electromecánica de vehículos auto-
móbiles

Manipulación de gases fluorados (confort térmico 
de persoas en vehículos).

CS Eficiencia enerxética e enerxía solar 
térmica.

Carné profesional de instalacións térmicas de 
edificios

Gases fluorados (a través de carné profesional): 
Manipulación de equipamentos con sistemas frigo-
ríficos de carga de refrixerante inferior a 3 kg de 
gases fluorados

CS Sistemas electrotécnicos e automati-
zados

Habilitación profesional como instalador/ora en 
baixa tensión (categorías básica e especialista)

CS Automoción Manipulación de gases fluorados (confort térmico 
de persoas en vehículos).

CS Mecatrónica industrial Conservador/a de ascensores

Habilitacións e carnés profesionais
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Medios
CICLOS

- C.M. Mecanizado
- C.M. Soldadura e Caldeiraría
- C.M. Instalacións Eléctricas e Automáticas 
- C.M. Instalacións de Telecomunicacións 
- C.M. Carpintaría e Moble 
- C.M. Instalacións e Amoblamento
- C.M. Carrozaría
- C.M. Electromecánica de Vehículos Automóbiles

Nos Ciclos Formativos de Grao Medio, a titulación ob-
tida é a de Técnico ou Técnica da profesión correspon-
dente ao ciclo cursado. 

No noso centro a oferta de ciclos medios é:
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C.M. Mecanizado
O ciclo de grao medio en Mecanizado ten unha duración de 2 anos (2.000 
horas) e pertence á familia profesional de Fabricación Mecánica.

Se cursas estes estudos aprenderás a usar máquinas ferramenta (tipos de má-
quinas que se utilizan para dar forma a pezas sólidas, principalmente metais) 
de arranque de labra, de conformado, etc. e a realizar o seu mantemento. 
Tamén che ensinarán a preparar máquinas e sistemas, a programar máquinas 
ferramenta de control numérico (CNC), robots e manipuladores, a verificar 
produtos mecanizados e a aplicar procedementos de calidade.

Para facer este ciclo debe gustarche traballar coas mans e ter destreza, pero 
tamén debes ter facilidade para o cálculo, ser organizado, detallista e metó-
dico, ter visión espacial, memoria visual e ter interese polos procesos físicos 
e químicos.

Como técnico en mecanizado poderás exercer a túa profesión en empresas 
relacionadas coa fabricación de produtos metálicos, a construción de máqui-
nas e equipos mecánicos, a programación e mecanización con máquinas de 
control numérico, as reparacións e construcións náuticas, a fabricación de 
equipos de precisión e a fabricación de bixutería.

Tamén poderás ser axustador operario de máquinas ferramenta, pulidor de 
metais e afiador de ferramentas, operador de máquinas para traballar metais, 
operador de máquinas ferramenta, operador de robots industriais, torneiro, 
fresador e mandrinador, etc.

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego

Un profesional 
da fabricación 

mecánica 
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C.M. Soldadura e Caldeiraría
O ciclo formativo de grao medio en Soldadura e Calderería, pertence á familia 
profesional de Fabricación Mecánica.
Poderás aprender técnicas de construción metálica e coñecerás os materiais 
empregados. Ensinaranche a realizar as tarefas propias dun taller de metalur-
xia: cortar, forxar e unir estruturas e materiais de ferro ou de aceiro median-
te as técnicas de soldeo, mecanizado e conformado. Tamén serás capaz de 
construír plantillas e soportes e de preparar e manter sistemas automáticos 
de máquinas e útiles de corte, mecanizado e conformado de chapas, perfís e 
tubaxes.

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego

Se queres estudar este ciclo debes ter aptitudes mecánicas e destreza ma-
nual, e tes que ser meticuloso e observador. 

Como técnico en Soldadura e Calderería poderás exercer de soldador e oxi-
cortador, operador de proxección térmica, chapista e calderero, montador de 
estruturas metálicas, tubero industrial de industria pesada e carpinteiro me-
tálico, no sector mecánico de construcións metálicas na área de fabricación, 
montaxe ou reparación, xa sexa en empresas grandes, medianas ou pequenas 
públicas ou privadas. Traballarás como montador de tubaxes, montador de 
produtos metálicos estruturais, trazador, reparador de estruturas de aceiro en 
taller e obra, carpinteiro metálico, soldador, calderero, etc.

* Este ciclo pode cursarse tanto polo día como pola noite
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C.M. Instalacións Eléctricas e Automáticas 
O ciclo formativo de grao medio en Instalacións Eléctricas e Automáticas 
pertence á familia profesional de Electricidade e Electrónica.
Con estes estudos aprenderás a analizar planos e esquemas para realizar  a 
montaxe e mantemento; Tamén che ensinarán a montar os compoñentes 
de redes de distribución de baixa tensión e elementos auxiliares, equipos e 
canalizacións asociados ás instalacións eléctricas e automatizadas, solares 
fotovoltaicas e infraestruturas de telecomunicacións en edificios; a instalar e 
manter máquinas eléctricas. 

Ademais de ser un manitas, é recomendable que che gusten as matemáticas 
e a física, que teñas facilidade para o cálculo e que sexas unha persoa prácti-
ca con visión espacial, organizada e metódica.

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego Como técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas poderás traballar, por 
conta propia ou allea, como electricista industrial e de instalacións eléctricas 
de edificios; montador de centros de produción eléctrica e de cadros eléctri-
cos; instalador de liñas eléctricas, equipos electrónicos de edificios, antenas e 
equipos telefónicos; reparador de electrodomésticos; instalador de sistemas 
domóticos; instalador de sistemas de enerxías renovables, ou bobinador de 
motores eléctricos.

Ademais, conseguirás a habilitación coma instalador autorizado de baixa ten-
sión.

* Este ciclo pode cursarse tanto polo día como pola noite

Como técnico en 
Instalacións Eléctricas e 

Automáticas serás capaz 
de montar e manter 

instalacións eléctricas de 
baixa tensión, máquinas 

eléctricas e sistemas 
automatizados.
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C.M. Instalacións de Telecomunicacións

O ciclo formativo de grao medio en Instalacións de Telecomunicacións per-
tence á familia profesional de Electricidade e Electrónica.

Estudando este ciclo serás capaz de levar a cabo a montaxe e/ou o man-
temento de instalacións electrónicas e equipos informáticos e periféricos, 
configurándoos e verificando o seu correcto funcionamento. Ademais apren-
derás a instalar e configurar software base, sistemas operativos e aplicacións 
e a verificar o seu funcionamento, en condicións de calidade e seguridade.

Ademais de ser un manitas, é recomendable que che gusten as matemáticas 
e a física, que teñas facilidade para o cálculo, interés polo mundo da electrici-
dade e a electrónica e da tecnología e que te adaptes ben aos cambios. 

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego Como técnico medio en Instalacións de Telecomunicacións poderás exercer, 
nas áreas de montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunica-
ción, instalacións de circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica, 
centrais telefónicas e infraestruturas de redes de voz e datos, sonorización e 
megafonía, instalacións de radiocomunicacións, sistemas domóticos e equi-
pos informáticos. Poderás traballar como instalador de telecomunicacións en 
edificios de vivendas, como instalador de antenas, de sistemas de seguridade, 
de telefonía,como instalador-montador de equipos telefónicos e telemáticos, 
de sistemas domóticos, como técnico en redes locais e telemática, en insta-
lación e mantemento de redes locais, en instalacións de son, de megafonía, e 
en montaxe e mantemento de sistemas de radiodifusión.

* Este ciclo pode cursarse tanto polo día como pola noite e a distancia
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C.M. Carpintaría e Moble
O ciclo formativo de grao medio en carpintaría de moble pertence á familia 
profesional de Madeira, Moble e Cortiza e ten unha duración de 2 anos, 
2.000 horas.

Estudando este ciclo serás capaz de fabricar elementos de carpintería e mo-
bles, realizando os procesos de mecanizado, montaxe, acabado, almacena-
mento e expedición de produtos.

O Ciclo:

Se queres estudar este ciclo é importante que teñas habilidade manual, pre-
cisión, capacidade de representación das dimensións e das figuras, orien-
tación espacial e aptitude numérica. Ademais tamén é recomendable que 
teñas interese pola construción de produtos de madeira e sexas creativo, 
observador, responsable, metódico, meticuloso e organizado.

O teu 
Perfil

Como técnico medio en carpintaría e moble poderás exercer a túa actividade 
en pequenas, medianas e grandes empresas, por conta allea ou propia, de-
dicadas á fabricación e instalación de elementos de carpintería e moble, así 
como á aplicación de produtos de acabado e tapizado de mobles en xeral.
Operador de máquinas fixas para fabricar produtos de madeira, operador de 
prensas, operador-armador en banco, montador-ensamblador de elementos 
de carpintería, barnizador-lacador, responsable de sección de acabados.

Emprego

* Este ciclo pode cursarse tanto polo día como pola noite
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C.M. Instalacións e amoblamento
O ciclo formativo de grao medio en instalacións e amoblamento pertence á 
familia profesional de Madeira, Moble e Cortiza .

A competencia xeral de este título consiste  en instalar elementos de carpin-
tería e estruturas de madeira e mobles, realizando os procesos de mecaniza-
do, montaxe e axuste. 
Estudando este ciclo serás capaz de elaborar, mecanizar e montar pezas de 
mobiliario; farás tamén ensamblaxe e union de pezas de carpintería.

Se queres estudar este ciclo é importante que teñas habilidade manual, pre-
cisión, capacidade de representación das dimensións e das figuras, orien-
tación espacial e aptitude numérica. Ademais tamén é recomendable que 
teñas interese pola construción de produtos de madeira e sexas creativo, 
observador, responsable, metódico, meticuloso e organizado.

Como técnico medio en instalacións e amoblamento poderás exercer a túa 
actividade en pequenas, medianas e grandes empresas, por conta allea ou 
propia, como xefe/a de equipos de carpinteiros de madeira, carpinteiro/a 
de armar en construción, carpinteiro/a en xeral, carpinteiro/a de decorados, 
ebanista e traballador/ora asimilado/a, montador/ora instalador/ora de mo-
bles, fabricante de estruturas de madeira e pezas de carpintaría e ebanistería 
para a construción.

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego
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C.M. Carrozaría

O ciclo formativo de grao medio en carrozaría pertence á familia profesional 
de Transporte e Mantemento de Vehículos.

Neste curso aprenderás o necesario para dedicarche profesionalmente á Ca-
rrozaría de Vehículos, con proxección na área de carrozaría dentro do sector 
de construción e mantemento de vehículos. Serás capaz de realizar as opera-
cións de reparación, montaxe de accesorios e transformacións do vehículo na 
área de carrozaría, bastidor, cabina e equipos. Tamén serás capaz de preparar 
e embelecer e pintar carrozarías de vehículos.

Se queres estudar este ciclo é importante que teñas habilidade manual, pre-
cisión, ser organizado, detallista e metódico e ter interese polo mundo da 
automoción.

Como técnico en carrozaría poderás acceder ao mundo laboral como chapista 
reparador de carrozaría de automóbiles; vehículos pesados; tractores; ma-
quinaria agrícola, de industrias extractivas, de construción e obras públicas 
e material ferroviario; instalador de lúas e montador de accesorios; pintor de 
carrozaría de automóbiles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, 
de industrias extractivas, de construción e obras públicas e material ferro-
viario. 

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego
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C.M. Electromecánica de Vehículos Automóbiles

O ciclo formativo de grao medio en Electromecánica de Vehículos Automó-
biles pertence á familia profesional Transporte e Mantemento de Vehículos e 
ten unha duración de 2 anos, 2.000 horas.

Proporciona os coñecementos necesarios para efectuar operacións de man- 
temento, montaxe de accesorios e transformacións do vehículo nas áreas de 
mecánica, electricidade e electronica de vehículos.

Se queres estudar este ciclo é importante que teñas habilidade manual, preci-
sión, e interése polo mundo da electricidade, da electrónica e a automoción.

Como técnico en electromecánica poderás exercer de mecánico, electricista 
ou electromecánico de automóbiles. Reparador de sistemas pneumáticos e 
hidráulicos. Reparador de sistemas de transmisión e freos. Reparador de sis-
temas de dirección e suspensión. Instalador de accesorios en vehículos. Ope-
rario de empresas dedicadas á fabricación de recambios. Electromecánico de 
motocicletas. Vendedor/distribuidor de recambios e equipos de diagnoses.

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego
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SuperioresCICLOS

- C.S. Construcións Metálicas
- C.S. Deseño en Fabricación Mecánica
- C.S. Programación da Producción en Fabricación  
Mecánica 
- C.S. Sistemas Electrotécnicos e Automatizados 
- C.S. Sistemas de Comunicacións e Informáticos 
- C.S. Automatización e Robótica Industrial
- C.S. Mantemento Electrónico
- C.S. Automoción
- C.S. Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica
- C.S. Mecatrónica Industrial
- C.S. Educación Infantil

Os Ciclos Formativos de Grao Superior están dirixi-
dos ao alumnado que busca uns estudos superiores, 
alternativos aos da Universidade, que os cualifiquen 
para a incorporación ao mundo laboral.

No noso centro a oferta de ciclos superiores é:
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C.S. Construcións Metálicas
O ciclo formativo de grao superior en Construcións Metálicas pertence á fa-
milia profesional de Fabricación Mecánica.

Con estes estudos serás un profesional capaz de deseñar produtos de cal-
derería, estruturas metálicas e instalacións de tubaxe industrial, planificar, 
programar e controlar a súa produción, partindo da documentación do pro-
ceso e as especificacións dos produtos para fabricar. Manexarás Autocad, 
CYPE-CAD e Inventor.

Se queres estudar este ciclo é importante que teñas orientación espacial, ra-
zoamento concreto, precisión, percepción das diferenzas, rápido en reflexos, 
habilidade manual e aptitude numérica.

Como técnico en construcións metálicas poderás exercer como encarga-
do de fabricación en construcións metálicas, encargado de montadores en 
construcións metálicas, delineante proyectista de calderería e estruturas 
metálicas, técnico en deseño asistido por computador (CAD) de calderería 
e estruturas metálicas, deseñador técnico de calderería e estruturas, pro-
gramador de sistemas automatizados en fabricación mecánica, técnico en 
desenvolvemento de tubaxes ou xefe de taller en construcións metálicas e 
montaxe.

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego
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C.S. Deseño en Fabricación Mecánica
O ciclo formativo de grao superior en Deseño en Fabricación Mecánica ten 
unha duración de 2 anos (2.000 horas) e pertence á familia profesional de 
Fabricación Mecánica.
Estudando este ciclo serás capaz de deseñar produtos de fabricación mecáni-
ca, utensilios de procesamento de chapa, moldes e modelos para polímeros, 
fundición, forxa, estampación ou pulvimetalurxia. Manexarás programas de 
deseño industrial (Inventor e Autocad)

Se queres estudar este ciclo é importante que teñas agudeza visual, habi-
lidade manual, razoamento espacial e numérico, orientación. Interese pola 
fabricación de maquinaria,  e pola proxección dun produto, un proceso e/ou 
un servizo.

Este sector laboral ocupa un gran número de man de obra e cada vez exis-
te máis demanda de persoal especializado na fabricación mecánica, técnico 
en CAD, delineante proyectista, técnico en desenvolvemento de matrices, 
moldes e útlies. Poderás traballar no desenvolvemento de produtos de fabri-
cación mecánica, desenvolvemento de proxectos matrices, moldes e utillaje 
para o proceso de fabricación mecánica, establecemento da automatización 
do produto desenvolvido en fabricación mecánica, xestión da calidade do 
produto en fabricación mecánica.

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego
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O ciclo formativo de grao superior en Programación da Produción en Fabrica-
ción Mecánica pertence á familia profesional de Fabricación Mecánica.

Estudando este ciclo serás capaz de planificar, programar e controlar a fabri-
cación por mecanizado e montaxe de equipos, baseado na documentación 
do proceso e as especificacións dos produtos de fabricación, asegurando a 
calidade da xestión e dos produtos, así como a supervisión de prevención de 
riscos e protección do medio ambiente.

Se queres estudar este ciclo debes ter aptitudes mecánicas e destreza ma-
nual, e tes que ser meticuloso e observador. É importante que teñas percep-
ción das diferenzas, razoamento concreto, precisión e aptitude numérica. 

Como técnico superior de Programación da Produción en Fabricación Mecá-
nica poderás exercer como técnico/a en mecánica. Encargado/a de instala-
cións de procesamento de metais. Encargado/a de operadores de máquinas 
para traballar metais. Encargado/a de montadores. Programador/ora de CNC. 
Programador/ora de sistemas automatizados en fabricación mecánica. Pro-
gramador/ora da produción.

 Programación da Produción en Fabricación Mecánica

* Este ciclo ofértase en horario nocturno

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego
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O ciclo formativo de grao superior en Sistemas Electrotécnicos e Automati-
zados pertence á familia profesional de Electricidade e Electrónica.

O obxectivo fundamental do título é dotar ao alumnado dunha formación 
baseada en proxectos para traballar, por conta propia ou allea, no desen-
volvemento, xestión e supervisión da montaxe e do mantemento de insta-
lacións eléctricas en edificios, sistemas domóticos, infraestruturas de tele-
comunicación, redes eléctricas de baixa tensión e sistemas automatizados. 

Se queres estudar este ciclo é importante que teñas interese polo mundo 
da tecnoloxía, a electricidade e a electrónica; Capacidade de resolución de 
problemas, organización, capacidade de traballo en equipo, autonomía, ca-
pacidade de relación interpersoal e iniciativa.

Proyectista de: liñas de distribución de enerxía eléctrica en media e baixa 
tensión e centros de transformación; instalacións de electrificación en baixa 
tensión para vivendas e edificios; instalacións singulares (antenas, telefonía, 
interfonía, megafonía, seguridade e enerxía solar fotovoltaica) para vivendas 
e edificios; instalacións automatizadas, “domóticas” e de xestión técnica para 
vivendas e edificios. Técnico en supervisión, verificación e control de equi-
pos e instalacións electrotécnicas. Ademais, serás conseguirás a habilitación 
coma instalador autorizado de baixa tensión.

C.S. Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego
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O ciclo formativo de grao superior en Sistemas de Comunicación e Informáti-
cos pertence á familia profesional de Electricidade e Electrónica.

Estes estudos proporcionan ao alumnado os coñecementos necesarios para 
desenvolver, os sistemas de telecomunicación (telefonía, radio e TV), infor-
máticos (monousuario, multiusuario e telemáticos) e de produción audiovi-
sual. Tamén capacitan para coordinar e supervisar a execución e o mante-
mento dos sistemas de telecomunicación e informáticos.

Se queres estudar este ciclo debes ter interese pola tecnoloxía, a electrici-
dade e electrónica. Ademais é importante que che gusten as matemáticas, 
a física, que teñas facilidade para o cálculo e que sexas unha persoa con ca-
pacidade de resolución de problemas, de organización e responsable. Tamén 
deberás ter capacidade de adaptación para cambios tecnolóxicos.

As saidas profesionais deste ciclo poden ser: técnico en definición, análise e 
desenvolvemento de sistemas de telecomunicación e informáticos; técnico 
en telefonía; técnico en redes locais e telemática; técnico en centros de pro-
dución audiovisual; técnico en explotación de sistemas de radio e TV; téc-
nico en retransmisións e ligazóns; técnico en control central de sistemas de 
TV; técnico en sistemas informáticos monousuario e multiusuario; e técnico 
en sistemas multimedia.

C.S. Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego



| Oferta Formativa CIFP Ferrolterra 24

O ciclo formativo de grao superior en Automatización e Robótica Industrial 
pertence á familia profesional de Electricidade e Electrónica.

Este ciclo formativo capacita ao alumnado para desenvolver, equipos e insta-
lacións automáticas de medida, control e regulación para máquinas, procesos 
e aplicacións industriais en xeral, ademais de dirixir e coordinar a execución e 
o mantemento dos sistemas automáticos.

Se queres estudar este ciclo debes ter un gran espírito investigador que  te 
impulse a buscar solucións a problemas do teu entorno. Responsabilidade, 
orixinalidade, innovación, autonomía de pensamento, espírito crítico e re-
flexivo. Interese pola tecnoloxía, a electricidade e a electrónica.

O técnico superior en Automatización e Robótica Industrial exerce a súa ac-
tividade profesional en empresas, públicas e privadas, relacionadas cos sis-
temas automáticos industriais, nas áreas de deseño, montaxe e mantemento 
de sistemas de automatización industrial. Pode desenvolver funcións como: 
técnico en definición, análise e desenvolvemento de proxectos; proyectista 
electrotécnico; técnico en automatización; técnico en instrumentalización in-
dustrial; técnico en control de procesos; técnico en soporte á produción; téc-
nico en electricidade industrial; técnico en electrónica industrial; técnico en 
mantemento industrial; técnico en informática de comunicacións industriais.

C.S. Automatización e Robótica Industrial

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego
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C.S. Automatización e Robótica Industrial

O ciclo formativo de grao superior en Mantemento Electrónico ten unha 
duración de 2 anos (2.000 horas) pertence á familia profesional de Electrici-
dade e Electrónica.

Este ciclo formativo capacita ao alumnado para configurar circuítos elec-
trónicos, desenvolver as intervencións de mantemento, realizar o diagnós-
tico das disfuncións ou avarías nos equipos ou sistemas, supervisar e/ou 
executar os procesos de mantemento preventivo, correctivo e de predición, 
realizar a posta en servizo dos equipos e sistemas electrónicos, asegurando 
o seu funcionamento dentro dos parámetros técnicos.

Se queres estudar este ciclo debes ter interese pola tecnoloxía, a electricida-
de e a electrónica. Ademais de ter destrezas manuais, é recomendable que 
che gusten as matemáticas, que teñas facilidade para o cálculo e que sexas 
unha persoa con capacidade de resolución de problemas, de organización e 
responsable.

Este profesional exerce a súa actividade en empresas do sector servizos, tan-
to privadas como públicas, dedicadas ao mantemento e reparación de equi-
pos e sistemas de telecomunicacións, sistemas microprocesados, redes de 
banda ancha, telemática e radiocomunicacións, así como equipos industriais 
e profesionais de audio e vídeo, ben por conta propia ou allea.
Técnico en definición, análise e desenvolvemento de produtos electrónicos; 
proyectista electrónico; técnico en prototipos electrónicos; técnico de so-
porte en produción electrónica; técnico en control de calidade de produtos 
electrónicos.

C.S. Mantemento Electrónico

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego
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O ciclo formativo de grao superior en Automoción pertence á familia profe-
sional de Transporte e Mantemento de Vehículos.

Neste ciclo prepáraste para manter e reparar tanto coches e motos como 
maquinaria agrícola ou de obra pública e vehículo pesado. Cando dicimos re-
parar, non só é conseguir que funcionen, senón tamén supervisar que devan-
ditos vehículos cumpran coas recomendacións do fabricante e encargándote 
da parte eléctrica, mecánica, neumática, carrozaría e pintura.

É evidente que, se queres estudar este ciclo formativo é porque che gustan 
os vehículos; pero, ademais, debes ter: facilidade para entender conceptos 
técnicos, facilidade para as matemáticas e a física, ser unha persoa ordenada 
e meticulosa, ter boa memoria visual e espacial.

Como Técnico Superior en Automoción, algunhas das empresas onde poderás 
traballar son: talleres de reparación de automóbiles, motos,...; compañías de 
seguros, empresas dedicadas á inspección técnica de vehículos, concesiona-
rios, empresas de fabricación e montaxe de carrocerías, laboratorios de en-
saios de vehículos, empresas de venda de equipos de diagnoses e recambios, 
empresas de aluguer de calquera tipo de vehículo autopropulsado.

C.S. Automoción
O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego
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O ciclo formativo de grao superior en Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar 
Térmica  pertence á familia profesional de Enerxía e Auga e ten unha duración 
de 2.000 horas, ou sexa, 2 anos.

Con este ciclo aprenderás a configurar e avaliar a eficiencia de instalacións de 
enerxía e auga en edificios, ademais de xestionar a súa montaxe e mantemen-
to. Tamén poderás montar instalacións de enerxía solar, de auga e calefacción. 
Poderás evaluar a eficiencia das instalacións térmicas así como instalacións de 
frío e climatización. Ademais, serás capaz de realizar a cualificación e certifica-
ción enerxética de inmobles e elaborar informes, memorias técnicas, planos e 
orzamentos de proxectos de instalacións solares térmicas.

Se estás interesado en estudar este ciclo é recomendable que ademais de 
preocuparte polo medio ambiente e as enerxías renovables, teñas unha boa 
base en: física (sobre todo na parte de termodinámica), matemáticas e debu-
xo.  Axudará que sexas traballador e con habilidades manuais.

Este técnico poderá traballar tanto no sector público como no privado, xa 
sexa en auditorías, empresas especializadas en inspeccións, certificacións 
enerxéticas e/ou estudos de viabilidade ou en compañías dedicadas á pro-
moción, implantación e mantemento de instalacións de enerxía solar en in-
mobles. Poderá exercer como técnico de eficiencia enerxética de edificios, 
axudante de procesos de certificación enerxética de edificios, responsable de 
montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas, xestor enerxético e 
promotor de programas de eficiencia enerxética.

C.S. Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica

* Este ciclo pode cursarse tanto polo día como pola noite

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego
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O ciclo formativo de grao superior en Mecatrónica Industrial pertence á fa-
milia profesional de Instalacións e Mantemento. 

Este ciclo formativo capacita para programar e organizar a realización dos 
plans de mantemento de maquinaria e equipos industriais, ademais de coor-
dinar e supervisar a execución dos procesos de mantemento e realizar a ins-
talación en planta da maquinaria e equipo industrial, e tamén desenvolver 
proxectos de mellora ou modificación de maquinaria.

Se queres estudar este ciclo debes ter vocación polos aspectos mecánicos e 
actividades de precisión, razoamento analítico e de síntese, agudeza visual, 
habilidade manual, razoamento espacial e numérico, orientación, observa-
ción, gran capacidade de atención e coordinación, así como precisión.

Este profesional pode traballar en empresas onde se desenvolvan  e xestio-
nen proxectos de montaxe e naquelas empresas onde se faga mantemento 
de sistemas mecatrónicos ou instalacións de maquinaria, equipo industrial e 
liñas automatizadas. Pode traballar como: técnico en instalacións e montaxe 
de equipos industriais; técnico en organización do mantemento; técnico en 
industrias extractivas, metalúrxicas e de fabricación de produtos metálicos; 
técnico en industrias da construción de maquinaria e equipo mecánico, da 
construción e montaxe de vehículos automóbiles.

C.S. Mecatrónica Industrial

* Este ciclo só pode cursarse na modalidade DUAL (en colaboración con Navantia)

O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego
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O ciclo formativo de grao superior en Educación Infantil pertence á familia 
profesional de Servizos Socioculturais á Comunidade e ten unha duración de 
2.000 horas, ou sexa, 2 anos.

O ciclo capacita para programar, intervir e avaliar programas de atención á 
infancia, concretamente de nenos e nenas de 0 a 6 anos, para favorecer que 
estes desenvolvan a súa autonomía. Tamén permite encargarse de organizar 
os recursos necesarios adecuados ao programa.

Se queres cursar este ciclo é recomendable que che guste o trato cos nenos, 
polo seu mundo, interese por coñecer o seu desenvolvemento psicolóxico, 
evolutivo e afectivo. Interese polas relacións humanas. Que teñas habilidade 
na condución de nenos pequenos, fluidez e comprensión verbal, facilidade 
de contacto social e capacidade de traballo en equipo.

Este profesional exerce a súa actividade como educador infantil e animador 
infantil de educación formal e/ou non formal, en diferentes tipos de centros 
e institucións. Poderá desenpeñar funcións e actividades de programación 
e avaliación dos procesos educativos e de atención á infancia. Preparación, 
desenvolvemento e avaliación das actividades destinadas ao desenvolve-
mento de hábitos de autonomía e á atención das necesidades básicas. 

C.S. Educación Infantil
O Ciclo:

O teu 
Perfil

Emprego
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Título Profesional 
Básico en 

Electricidade 
e Electrónica

A súa finalidade é lograr que o 
alumnado adquira un conxun-
to de coñecementos, destre-
zas, habilidades e actitudes 
que permitan desempeñar un 
posto de traballo; preparalos  
para a súa incorporación a 
estudos posteriores e para a 
súa inserción laboral e forma-
los para o exercicio dos seus 
dereitos e obrigacións na vida 
como cidadáns.
Ademais, o alumnado que se 
atopen en posesión dun títu-
lo Profesional Básico poderán 
obter o título de Graduado en 
Educación Secundaria Obriga-
toria, mediante a superación 
da avaliación final de Educa-
ción Secundaria Obrigatoria 
nas condicións que marca a 
Lei.

BásicaFP

Comprende dous cursos académicos e organí-
zase en dous bloques comúns. Comunicación e 
Ciencias Sociais e Ciencias Aplicadas, e en mó-
dulos profesionais que garanten, polo menos, a 
formación necesaria para obter unha cualifica-
ción de nivel 1 do Catálogo Nacional das Cualifi-
caciones Profesionais, 
Integran os contidos teórico-prácticos para que 
o alumnado adquira ou complete as competen-
cias da aprendizaxe permanente.
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Nesta etapa préstase especial atención á titoría persoal do alumnado así como á orien-
tación psicopedagóxica e profesional do mesmo fomentando a correcta expresión oral 
e escrita, o hábito da lectura e a integración no currículo das tecnoloxías da informa-
ción e a comunicación.

A organización desta etapa e cantas medidas adóptense nela están encamiñadas a que 
o alumnado obteñan o título de Profesional Básico, que ten efectos laborais e académi-
cos e os facultará para acceder a Formación Profesional de Grao Medio.

Operario de instalacións eléctricas de baixa tensión. 
Axudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites. 
Axudante de instalador e reparador de equipos telefónicos e telegráficos. 
Axudante de instalador de equipos e sistemas de comunicación. 
Axudante de instalador reparador de instalacións telefónicas. 
Peón da industria de produción e distribución de enerxía eléctrica. 
Axudante de montador de sistemas microinformáticos. 
Operador de ensamblado de equipos eléctricos e electrónicos. 
Auxiliar de mantemento de equipos eléctricos e electrónicos. 
Montador de compoñentes en placas de circuíto impreso. 
Probador/ajustador de placas e equipos eléctricos e electrónicos. 

QUE OCUPACIÓNS PODES DESEMPEÑAR
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O NOSO

Centro

- Xestión de bolsas e axudas ao estudo
- Fomento do talento do alumnado
- Titoría e orientación personalizadas
- Programas europeos: ERASMUS+ e Carta Erasmus
- Novas tecnoloxías educativas
- Información e Orientación Profesional personalizadas
- Proxectos de innovación
- Participación en Galicia Skills e Spain Skills
- Formación Complementaria
- Preparación para o mundo empresarial
- Proxectos de Emprendemento
- Viveiro de empresas para alumnado
- Sistema de Xestión da Calidade ISO 9001

É un centro aberto a todos e sen facer ningún tipo 
de discriminación cuxo obxectivo principal é axudar 
ao alumnado ao longo do seu desenvolvemento, para 
que alcance o máximo do seu potencial persoal.

¿Qué nos 
diferenza?
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Buscamos a educación integral do noso alumnado mediante a formación da intelixen-
cia, a vontade, a afectividad, a capacidade física, artística e técnica, do carácter e a 
personalidade, por isto poñemos a súa disposición todos os nosos recursos.

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

Guiámoste no labirinto da Orientación e o Emprego

A finalidade da Bolsa de Emprego do CIFP Ferrolterra é a de proporcionar 
un lugar de encontro entre usuarios, candidatos e empresas, nunha contorna       
on-line. Permite ás empresas rexistradas o acceso á base de datos de candida-
tos previamente rexistrados, a publicación de ofertas de emprego e a xestión 
da selección de candidatos. Permite ao candidato a edición e xestión da súa 
Curriculum Vitae, así como acceder ás Ofertas de emprego publicadas.
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Clases Gratuitas de inglés
O noso centro pon a disposición de todo o alumnado clases gratuítas de inglés, 
en diferentes horarios, fundamentalmente de conversación.

Programas Internacionais
Unha das metas de mellora continua do CIFP Ferrolterra é a “internacionaliza-
ción” do centro, que mellora a empregabilidade dos nosos estudantes e a sua 
competitividade na búsqueda de emprego, promova un maior nivel de educa-
ción, e mellora as suas habilidades lingüísticas.
A nosa estratexia centrase en diversos proxectos de mobilidade de estudan-
tes en prácticas e tamén en acoller a estudantes para prácticas en empresas 
locais. Contamos cunha amplia rede de contactos e socios na UE, experiencia 
e seriedade en proxectos internacionais, ademáis dunha plantilla plenamente 
comprometida cos proxectos Europeos.
As mobilidades de estudantes e profesorado están a crecer ano tras ano con 
prácticas de calidade, froito das cuales numeroso alumnado traballa hoxe en 
empresas de renombre (Mercedes Benz Daimler, Grunewald....) en países da 
UE.
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Proxectos de Innovación
O noso centro persegue unha formación baseada na calidade e excelencia, por iso temos 
a responsabilidade de fomentar a realización de proxectos de innovación nas súas aulas, 
que potencien o desenvolvemento e a mellora dos procesos tecnolóxicos, metodolóxicos 
e formativos e potencien a colaboración co mundo empresarial. 

O vínculo entre educación e innovación é inseparable dentro da Formación Profesional. 
Nós cremos que non poden ser elementos independentes, senón complementarios, xa 
que se melloran mutuamente.

Algún dos nosos proxectos premiados son:

Sistema de desprazamento autónomo para per-
soas con mobilidade reducida

Modelado de pezas 3D con robot e control Siemens

Simulador de rescate de vítimas de accidentes de 
tráfico

Automatización dos procesos de extracción de 
gases nun taller de soldadura
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CIFP FERROLTERRA
Rúa Ramón y Cajal s/n
15403 Ferrol - A Coruña

981-333107

Correo: cifp.ferrolterra@edu.xunta.es

www.edu.xunta.gal/centros/cifpferrolterra

FerrolterraCIFP


