
 

 MATRÍCULA
   (pasos e datas)

Solicitude de praza
17 de xuño ...4 de xullo

 Listalle provisional
 9de xullo…11 de xullo

Matrícula admitidos
18 de xullo..24 de xullo

Liberación de prazas
29 de xullo..31 de xullo
            setembro

***  FIBRA ÓPTICA  ***  KNX ***

 *** PARABÓLICA    TDT    HD ***

***  FIBRA ÓPTICA  ***  KNX ***

 *** PARABÓLICA    TDT    HD ***

Ademáis ofertamos 22 prazas  para os módulos do “CICLO SUPERIOR DE 
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS”
 tarde-noite (prazas limitadas)  cubertas tódolos anos
-MP0517 Procesos en instalación de telecomunicacións
-MP0520 Sistemas e circuitos eléctricos
-MP0518 Técnicas e procesos en instalación eléctricas
-Mp0527 Formación y orientación laboral

         
                                      DEPARTAMENTO   DE   ELECTRICIDADE 
           IES “PUNTA CANDIEIRA”   de    CEDEIRA                                                  Tel. 981481202
                                                             depelectricidad@hotmail.com       ies.puntacandieira@edu.xunta.es
                                                                                                     

O rematar este Ciclo  (a partir deste curso….. directamente e sen exames ) :
*CARNÉ  DE  INSTALADOR  AUTORIZADO (Básico e Especialista)
*CREAR  UNHA  EMPRESA  ( Instalacións, mantemento e renovables )
*MEMORIA  TÉCNICA  DE  DESEÑO  (MTD)  (Executar  autonomamente e tramitar para 
  dar de alta) entre outras, as seguintes instalacións:
- Bloques de vivendas e locais comerciais, ata 100KW
- Instalacións industriais, ata 20KW
***Novas Prácticas*** Neste  próximo curso 2014-2015 “para o ciclo medio e  o superior”
- Instalación, empalmado e comprobación de FIBRA ÓPTICA (moi demandado profesionalmente)
-Tema ampliado del standar europeo de domótica KNX certificado (necesítanse especialistas).
-Práctica e instalacións para a nova transmisión de sinais de TDT (cambios inmediatos)



MÓDULOS DO CICLO MEDIO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS (dous anos)   
                        
– MP0232. Automatismos industriais.                        – MP0239. Instalacións solares fotovoltaicas.     
– MP0233. Electrónica.                                                – MP0240. Máquinas eléctricas.
– MP0234. Electrotecnia.                                                  – MP0241. Formación e orientación laboral.
– MP0235. Instalacións eléctricas interiores.             – MP0242. Empresa e iniciativa emprendedora.
– MP0236. Instalacións de distribución.                    – MP0238. Instalacións domóticas.
– MP0237. Telecomunicacións en edificios.               – MP0243. Formación en centros de traballo.
Video antigo pero significativo das instalacións :
 http://www.youtube.com/watch?v=IWQm0sY9dt4                         VER EN YOUTUBE

http://www.youtube.com/watch?v=IWQm0sY9dt4

