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NO VALENTÍN PAZ ANDRADE OFRECEMOS:

CONTAMOS CON:

• Formación pública e gratuita.

• Gran variedade de ciclos formativos.

• Ensinanzas con alta demanda de emprego.

• Horarios adaptados ás túas necesidades.

• Cursos de especialización técnica.

• Prácticas no estranxeiro.

• Asesoramento sobre bolsas e axudas.

• Formación gratuita en idiomas.

• Estreita colaboración con empresas.

• Bolsa de emprego.

• Proxectos de innovación.

• Cursos para persoas desempregadas.

• Acreditación de competencias profesionais.

• Compromiso coa formación de calidade.

• Ciclos plurilingës e seccións bilingës.

• Aparcadoiro.

• Biblioteca.
• Cafetería.
• Paradas de autobuses urbanos e interurbanos.
• Residencia de estudiantes a 500 metros de distancia.
• Centro Comercial Meixoeiro a 800 metros de distancia.

plurilingües e seccións bilingües.



 

 

REQUISITOS DE ACCESO AOS CICLOS:

Ciclo Básico:

 • Ter entre 15 e 17 anos.

 • Ter cursado 2º ou 3º ESO.

 • Ter unha proposta de incorporación do centro de orixe.

 • Ter o consentimiento familiar.

Ciclo Medio:

 • Ter o título de Graduado en ESO ou un nivel académico superior.

 • Ter un título de Técnico Básico (FP Básica)

 • Ter superada a proba de acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio.

 • Ter estudos equivalentes*.

Ciclo Superior:

 • Ter o título de Bacharelato.

 • Ter estudos equivalentes*.

Cursos de especialización:

• Ter o título de Técnico Superior asociado ao curso na normativa

 • Ter un título de Técnico de Formación Profesional (FP de Grao Medio)

 • Ter un título de Técnico Superior.

 • Ter calquer titulación universitaria.

 • Ter superado a proba de acceso a Ciclos Formativos de Grao Superior.

*Consultar no centro.

 

 

 
 
 
 

RÉXIMES E MODALIDADES:

Ordinario

Modular

Impártense clases presenciais en horario de mañá.

Dual

Realízase unha matrícula parcial e individual dos módulos do ciclo. 

Requírese ter 18 anos ou cumplilos no ano natural en curso.

• Presencial: Impártense clases presenciais en horario de tarde.

• A distancia: Estúdase mediante tutorización en liña a través da 

aula virtual do centro con posiblilidade de titorías presenciais con 

frecuencia quincenal. As probas de avaliación son presenciais.

Durante todo o ciclo combínanse a formación no centro educativo e na

empresa, coa actividade profesionalizadora remunerada no sector productivo. 

Requírese ter 18 anos ou cumplilos no ano natural en curso.



FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO MEDIO

CICLOS FORMATIVOS CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE

Familia Ensinanza Modalidade

Fabricación Mecánica

Instalación e mantemento

• Ordinario
• Modular (presencial)
• Dual

• Ordinario
• Modular (presencial)
• Dual

• Dual

 

Instalación e mantemento

Persoal que instala e mantén equipamentos de 
producción de calor, instalacións de calefacción e 
AQS, instalacións solares e instalacións de gas e 
combustibles líquidos.

Persoal instalador, mantedor e frigorista en 
instalacións comerciais, en procesos industriais de 
equipamentos de climatización, ventilación e 
extracción, redes de distribución e equipamentos 
terminais; mantedor ou reparador de estes 
equipamentos e instalación

Persoal mantedor de equipamentos de producción 
de calor; instalador e mantedor de instalacións de 
calefacción e AQS, instalacións solares térmicas, 
instalacións de auga e instalacións de gas e 
combustibles líquidos.

• Modular (presencial)

Madeira, moble e cortiza

Líder de equipos de carpinteiros de madeira; persoal 
carpinteiro xeral, de armar en construcción de 
decorados e ebanista; persoal montador e instalador de 
mobles, fabricante de estructuras de madeira e pezas 
de carpintarñia e ebanistería para a construcción.

• Ordinario
• Dual

Transporte e mantemento
de vehículos

Persoal chapista reparador de carrozaría de 
automóbiles, vehículos pesados, tractores, maquinaria 
agrícola, de industrias extractivas, de construcción e 
obras públicas, e material ferroviario; instalador de 
cristais e montador de accesorios; pintor de carrozaría.

• Ordinario
• Modular (presencial)

Transporte e mantemento
de vehículos

Persoal electronicista de vehículos; mecánico de automóbiles; 
mecánico de motores e os seus sistemas auxiliares, de 
automóbiles e motocicletas; reparrador de sistemas 
pneumáticos e hidráulicos; reparador de sistemas de 
transmisión e freos, dirección e suspensión; persoal operativo 
de ITV; instalador de accesorios en vehículos; persoal operario 
de empresas de fabricación e recambios; persoal vendedor 
distribuidor de recambios e equipamentos de diagnose.

• Ordinario

Madeira, moble e cortiza

Persoal montador de productos de ebanistaría en 
xeral, mobles de madeira ou similares, productos de 
madeira, envases e embalaxes de madeira e 
similares; acabador de mobles de madeira; 
acoitelador e vernizador de parqué; vernizador e 
lacador de artesanía e mobles de madeira; operador 
de tren de acabamento de mobles; embalador, 
empaquetador e etiquetador á man; peón da industria 
da madeira e da cortiza; tapiceiro de mobles. 

C.M. Soldadura e Caldeirería

C.M. Instalacións Frigoríficas
e de Climatización.

C.M. Instalacións de
Producción de Calor

C.M. Electromecánica de
Vehículos Automóbiles

C.M. Carpintaría e Moble

C.M. Instalación e Amoblamento

C.M. Carrozaría

CICLOS FORMATIVOS CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE

Que postos ocuparás? Onde traballarás?

 

Persoal que instala e mantén equipamentos de 
producción de calor, instalacións de calefacción e 
AQS, instalacións solares e instalacións de gas e 
combustibles líquidos.

Persoal instalador, mantedor e frigorista en 
instalacións comerciais, en procesos industriais de 
equipamentos de climatización, ventilación e 
extracción, redes de distribución e equipamentos 
terminais; mantedor ou reparador de estes 
equipamentos e instalación

Persoal mantedor de equipamentos de producción 
de calor; instalador e mantedor de instalacións de 
calefacción e AQS, instalacións solares térmicas, 
instalacións de auga e instalacións de gas e 
combustibles líquidos.

Nas industrias de montaxe e mantemento de 
instalacións térmicas e de fluidos relacionadas cos 
subsectores de calefacción, instalacións solares 
térmicas para a producción de auga quente sanitaria 
e gases no sector industrial e no sector de edificación 
e obra civil.

Nas empresas de montaxe e mantemento de 
instalación térmicas e de fluídos relacionadas cos 
subsectores do frío comercial, do frío industrial e de 
climatización, tanto no sector de edificación e obra 
civil como no industrial.

Nas industrias de fabricación, reparación e montaxe 
de productos de caldeirería, carpintaría; en sectores 
de construccións metálicas e navais; na fabricación 
de vehículos de transporte.

Líder de equipos de carpinteiros de madeira; persoal 
carpinteiro xeral, de armar en construcción de 
decorados e ebanista; persoal montador e instalador de 
mobles, fabricante de estructuras de madeira e pezas 
de carpintarñia e ebanistería para a construcción.

En empresas dedicadas á montaxe e a instalación de 
carpintaría e amoblamento, e á aplicación de preductos 
de acabamento para o retoque.

Persoal chapista reparador de carrozaría de 
automóbiles, vehículos pesados, tractores, maquinaria 
agrícola, de industrias extractivas, de construcción e 
obras públicas, e material ferroviario; instalador de 
cristais e montador de accesorios; pintor de carrozaría.

Nas industrias de construcción e mantemento de 
vehículos, na área de carrozaría, así como noutros 
sectores produtivos onde se realicen traballos de 
chapa, transformacións e adaptacións de carrozarías, e 
na construcción e reparación de elementos de fibra, 
compostos e pintura.

Persoal electronicista de vehículos; mecánico de automóbiles; 
mecánico de motores e os seus sistemas auxiliares, de 
automóbiles e motocicletas; reparrador de sistemas 
pneumáticos e hidráulicos; reparador de sistemas de 
transmisión e freos, dirección e suspensión; persoal operativo 
de ITV; instalador de accesorios en vehículos; persoal operario 
de empresas de fabricación e recambios; persoal vendedor 
distribuidor de recambios e equipamentos de diagnose.

En empresas de flotas de alugamento de vehículos, 
servizos públicos, e transporte de pasaxeiros e 
mercadorías. Empresas fabricantes de vehículos e 
compoñentes. Empresas ITV. Empresas dedicadas á 
fabricación, a venda e a comercialización de 
equipamentos. Outras empresas onde se realicen 
traballos de mantemento de electromecánica.

Persoal montador de productos de ebanistaría en 
xeral, mobles de madeira ou similares, productos de 
madeira, envases e embalaxes de madeira e 
similares; acabador de mobles de madeira; 
acoitelador e vernizador de parqué; vernizador e 
lacador de artesanía e mobles de madeira; operador 
de tren de acabamento de mobles; embalador, 
empaquetador e etiquetador á man; peón da industria 
da madeira e da cortiza; tapiceiro de mobles. 

En pequenas, medianas e grandes empresas, por 
conta allea ou propia, dedicadas á fabricación e á 
instalación de elementos de carpintaría e moble así 
como á aplicación de productos de acabamento e 
tapizado de mobles en xeral.

Persoal que monta, repara e fabrica elementos de 
caldeiraría, canalizacións, estruturas metálicas e 
carpintaría metálica aplicando as técnicas de soldadura, 
de mecanizado e de conformación, cumprindo as 
especificacións de calidade, prevención de riscos 
laborais e protección ambiental. 



FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO SUPERIOR

CICLOS FORMATIVOS CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE

Familia Ensinanza Modalidade

• Ordinario

• Ordinario
• Modular (distancia)

• Ordinario

 

Persoal técnico de xestión de operación e mantemento en 
instalacións eólicas, responsable  de montaxe de parques 
eólicos; persoal promotor e proxeccionista de instalacións 
solares, responsable de montaxe e mantemento de instalacións 
solares fotovoltaicas; persoal encargado de montaxe, 
mantemento e operación de subestacións eléctricas.

Persoal técnico de eficiencia enerxética de edificios, axudante de 
procesos de certificación enerxética de edificios, comercial de 
instalacións solares, responsable de montaxe e mantemento de 
instalacións solares térmicas, xestor enerxético, promotor de 
programas de eficiencia enerxética.

Persoal técnico en construcción mecánica, encargado de 
fabricación e montaxe de construccións metálicas; persoal 
delineante proxectista de caldeiraría e estructuras metálicas; 
persoal técnico en deseño asistido por computador (CAD) de 
caldeiraría e estructuras metálicas; persoal programador de 
sistemas automatizados en Fabricación mecánica e 
programador da producción; persoal técnico de tubaxes; persoal 
encargado de taller de construccións metálicas e montaxe.

• Modular (presencial)
Persoal técnco/encargado en procesos e fabricación, 
programador da producción e aprovisionamento; persoal técnico 
de laboratorio de control de transformación de polímeros; persoal 
programador de sistemas automatizados; persoal encargado de 
operadores de máquinas para fabricar productos de caucho e 
materiais plásticos, de moldeadores de instalacións de procesos 
de fundición e de instalacións de procesos de pulvimetalurxia; 
persoal técnico de desenvolvemento de productos e moldes; 
persoal encargado de envasamento, vulcanizacióne de 
fabricación de pneumáticos; persoal encargado da sección de 
acabamentos, operacións pervias e de mestura.

• Ordinario
Persoal técnico en planificación e programación de procesos 
de mantemento de instalacións térmicas e de fluídos; persoal 
encargado de equipos de montaxe e mantemento de redes e 
sistemas de distribución de fluídos ; persoal técnico de frío 
industrial, climatización e ventilación-extracción, redes e 
sistemas de distribución de fluídos, instalacións caloríficas; 
persoal instalador e mantedor de calefacción e AQS e de 
instalacións auxiliares á producción, persoal encargado e 
supervisor de montaxe e mantemento de instalacións térmicas

• Ordinario

• Ordinario
• Modular (presencial)
• Dual

Debuxante proxectista de carpintería e mobles; persoal técnico en 
desenvolvemento de productos de carpintaría e mobles, e de control 
de calidade en industrias de madeira e cortiza; persoal xerente/xefe 
de empresas de madeira, moble e outras manufacturas, na 
fabricación, control da producción, seccións e equipos.

Persoal xerente/xefe da área de electromecánica, de taller de 
vehículos de motor, da área de recambios, da área de chapa e 
pintura ou da área comercial así como da ITV; recepcionista de 
vehículos; persoal perito taxador de vehículos. Xefe/a de servizo.

• Ordinario Persoal delineante proxectista, técnico en CAD; persoal técnico 
en desenvolvemento de productos, matrices, utensilios, moldes 
e outros productos.

Enerxía e Auga

Enerxía e Auga

Fabricación mecánica

Fabricación mecánica

Fabricación mecánica

Instalación e mantemento

Transporte e mantemento
de vehículos

Madeira, moble e cortiza

C.S. Enerxías Renovables

C.S. Eficiencia Enerxética
e Enerxía Solar Térmica

C.S.Construccións Metálicas

C.S. Programación da Producción
en Moldeamento de Metais

e Polímeros

C.S. Mantemento de Instalacións
Térmicas e de Fluídos

C.S. Deseño e Amoblamento

C.S. Automoción

C.S. Deseño en Fabricación
Mecánica

CICLOS FORMATIVOS CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE

Que postos ocuparás? Onde traballarás?
 

Persoal técnico de xestión de operación e mantemento en 
instalacións eólicas, responsable  de montaxe de parques 
eólicos; persoal promotor e proxeccionista de instalacións 
solares, responsable de montaxe e mantemento de instalacións 
solares fotovoltaicas; persoal encargado de montaxe, 
mantemento e operación de subestacións eléctricas.

Persoal técnico de eficiencia enerxética de edificios, axudante de 
procesos de certificación enerxética de edificios, comercial de 
instalacións solares, responsable de montaxe e mantemento de 
instalacións solares térmicas, xestor enerxético, promotor de 
programas de eficiencia enerxética.

Persoal técnico en construcción mecánica, encargado de 
fabricación e montaxe de construccións metálicas; persoal 
delineante proxectista de caldeiraría e estructuras metálicas; 
persoal técnico en deseño asistido por computador (CAD) de 
caldeiraría e estructuras metálicas; persoal programador de 
sistemas automatizados en Fabricación mecánica e 
programador da producción; persoal técnico de tubaxes; persoal 
encargado de taller de construccións metálicas e montaxe.

Nas industrias de montaxe e mantemento de instalacións 
térmicas e de fluidos relacionadas cos subsectores de 
calefacción, instalacións solares térmicas para a producción de 
auga quente sanitaria e gases no sector industrial e no sector de 
edificación e obra civil.

En empresas do sector enerxético, en institucións competentes 
en auditorias, inspeccións e certificacións enerxéticas, e en 
empresas dedicadas a realizar estudos de viabilidade, 
promoción, implantación e mantemento de instalacións de 
enerxía solar en edificios.

En empresas dedicadas a realizar a promoción, a montaxe, a 
explotación e o mantemento de instalación de de enerxía eólica e 
solares fotovoltaicas para a producción de enerxía eléctrica, a 
súa xeración, transporte e distribución, ou que psúan instalación 
de alta tensión e subestacións eléctricas.

Persoal técnco/encargado en procesos e fabricación, 
programador da producción e aprovisionamento; persoal técnico 
de laboratorio de control de transformación de polímeros; persoal 
programador de sistemas automatizados; persoal encargado de 
operadores de máquinas para fabricar productos de caucho e 
materiais plásticos, de moldeadores de instalacións de procesos 
de fundición e de instalacións de procesos de pulvimetalurxia; 
persoal técnico de desenvolvemento de productos e moldes; 
persoal encargado de envasamento, vulcanizacióne de 
fabricación de pneumáticos; persoal encargado da sección de 
acabamentos, operacións pervias e de mestura.

En sectores afins a fabricación por fundición, por pulvimetalurxia 
e por transformación de polímeros e materiais compostos, 
relacionadas cos subsectores de transformación de metais e 
polímeros encadrados no sector industrial, nas funcións de 
planificación do proceso productivo.

Persoal técnico en planificación e programación de procesos 
de mantemento de instalacións térmicas e de fluídos; persoal 
encargado de equipos de montaxe e mantemento de redes e 
sistemas de distribución de fluídos ; persoal técnico de frío 
industrial, climatización e ventilación-extracción, redes e 
sistemas de distribución de fluídos, instalacións caloríficas; 
persoal instalador e mantedor de calefacción e AQS e de 
instalacións auxiliares á producción, persoal encargado e 
supervisor de montaxe e mantemento de instalacións térmicas

Nas industrias de construcción e mantemento de vehículos, na 
área de carrozaría, así como noutros sectores produtivos onde 
se realicen traballos de chapa, transformacións e adaptacións 
de carrozarías, e na construcción e reparación de elementos 
de fibra, compostos e pintura.

Debuxante proxectista de carpintería e mobles; persoal técnico en 
desenvolvemento de productos de carpintaría e mobles, e de control 
de calidade en industrias de madeira e cortiza; persoal xerente/xefe 
de empresas de madeira, moble e outras manufacturas, na 
fabricación, control da producción, seccións e equipos.

No sector da producción e a instalación de carpintaría e moble, 
en pequenas, medianas e grandes empresas, por conta allea 
ou por conta propia.

Persoal xerente/xefe da área de electromecánica, de taller de 
vehículos de motor, da área de recambios, da área de chapa e 
pintura ou da área comercial así como da ITV; recepcionista de 
vehículos; persoal perito taxador de vehículos. Xefe/a de servizo.

No sector de construcción e mantemento de vehículos, nos 
subsectores de automóbiles, vehículos pesados, tractores, 
maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construcción 
e de obras públicas. Compañías de seguros. Empresas de 
inspección técnica de vehículos. Laboratorios de ensaios de 
vehículos. Empresas comerciais de vehículos e equipamento. 
Empresas de flotas de alugamento de vehículos, servizos 
públicos, e transporte de pasaxeiros e de mercadorías.

Persoal delineante proxectista, técnico en CAD; persoal técnico 
en desenvolvemento de productos, matrices, utensilios, moldes 
e outros productos.

En industrias transformadoras de metais, polímeros elastómeros 
e materiais compostos relacionadas cos subsectores de 
construcción de maquinaria e equipamento mecánico, de 
material e equipamento eléctrico, electrónico e óptico, e de 
material de transporte encadrado no sector industrial.



PROGRAMA ERASMUS+
Queres facer prácticas de empresa nun país estranxeiro?

Queres participar en proxectos europeos entre centros, empresas e outras institucións?

No CIFP Valentín Paz Andrade poderás acceder a becas para mobilidades entre países

dentro do programa Erasmus+ para Formación Profesional.

Todo o alumnado do centro pode participar no programa nas súas diferentes modalidades:

 • Prácticas FCT no estranxeiro

 • Mobilidades como xa titulado (ata un ano despois da titulación)

 • Integrante dun proxecto entre países

Contacta con Coordinación de Programas Interrnacionais:

programaseuropeosvpa@gmail.com 

BOLSA DE EMPREGO
A bolsa de emprego é un servicio gratuito de intermediación laboral que ten como obxetivo por 

en contacto ao alumnado titulado no noso centro coas empresas que necesitan contratar 

persoal cualificado das familias profesionais ofertadas no CIFP Valentín Paz Andrade. 

Para máis información contacta co Departamento de información e Orientación Profesional:

orientacion.cifp.paz.andrade@edu.xunta.gal

Telef: 886 11 08 63

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE
FABRICACIÓN ADITIVA
Poderás traballar como:

• Experto en sistemas de fabricación aditiva.

• Experto en impresión 3D.

• Experto en deseño de produto para impresión 3D 

• Deseñador 3D por escaneado.

• Experto en prototipado.

VIVEIRO DE EMPRESAS

No CIFP Valentín Paz Andrade axudamos a aquelas persoas que queren facer realidade 

unha idea de negocio. Contamos cun espazo gratuito onde podes instalar a túa oficina e 

dispor do asesoramento de persoas especializadas.

Poñemos a túa disposición un espazo persoal, unha sala de reunións, equipos informáticos 

e todos os servizos que precisas para levar adiante o teu proxecto empresarial.

Quen pode acceder ao viveiro?

 • Alumnado matriculado en ensinanzas non obligatorias e non universitarias.

 • Persoas que finalizaran os estudos nos últimos catro anos.

Contacta con coordinación de Emprendemento en: viveiro.cifp.paz.andrade@edu.xunta.es

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS
 • Avaliación, recoñecemento e acreditación.

 • Constrúe o teu futuro profesional a partir da túa experiencia.

PLAMBE
Plan de mellora de Bibliotecas Escolares de Galicia.



Enerxía e auga
Fabricación
mecánica

Instalación e

Mais información nos videos:

mantemento

Madeira,
moble e
cortiza

Transporte e
mantemento
de vehículos
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