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CURSO “XESTOR PARA A EFICIENCIA 2012” (CXE2012)

1.- Obxectivo do curso.

Formación de profesionais en materia de eficiencia enerxética que favoreza, por unha 
parte, o acceso a postos de traballo no ámbito da eficiencia enerxética e, por outro, a 
posta  a  disposición  das  empresas  de  recursos  humanos  cualificados  que  faciliten  a 
adopción de solucións enerxeticamente eficientes.

2.- Descrición do curso.

O curso "Xestor para a eficiencia 2012"  está deseñado para a súa realización a distancia 
con documentación proporcionada a  través  da  plataforma dixital  do  curso  e  dispón 
dunha duración de 120 horas  cun exame presencial  final.  O contido está  dirixido a 
formar a técnicos en materia de eficiencia enerxética e se estrutura en 12 bloques, ao 
termo de cada un se dispón dun test de avaliación. Cada bloque pretende dar unha visión 
xeral dos aspectos máis determinantes que inflúen na eficiencia enerxética.

XESTOR PARA A EFICIENCIA

BLOQUE 1 ENERXÍA  E XESTIÓN ENERXÉTICA

BLOQUE 2 EDIFICACIÓN SOSTIBLE

BLOQUE 3 INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS

BLOQUE 4 INSTALACIÓNS TÉRMICAS

BLOQUE 5 CLIMATIZACIÓN E AQS

BLOQUE 6 INTEGRACIÓN DE ENERXÍAS RENOVABLES

BLOQUE 7 COXERACIÓN E MICROCOXERACIÓN

BLOQUE 8 ILUMINACIÓN INTERIOR

BLOQUE 9 ALUMBRADO EXTERIOR

BLOQUE 10 TRANSPORTE

BLOQUE 11 INSTALACIÓNS SINGULARES

BLOQUE 12 REGULACIÓN E CONTROL

3.- Número de prazas e criterios de admisión: 

Convócanse un máximo de 200 prazas.

Os criterios de admisión serán,  por este orde,  a  procedencia xeográfica e a data de 
solicitude. En canto ao primeiro criterio, darase prioridade aos alumnos residentes en 
Galicia, circunstancia que se debe acreditar co documento nacional de identidade ou co 
certificado de empadroamento.

O Inega resérvase o dereito de suspender o curso se non se acada un número de alumnos 
suficiente para xustificar a realización deste. 
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4.- Destinatarios.

Titulados e/ou profesionais do sector enerxético, tanto do sector público como privado. 
Aínda que tamén estudantes de grado medio ou superior en tramo final de carreira ou 
profesionais  de outros sectores que queiran readaptar  o  seu perfil  profesional.  Debe 
destacarse que o contido do curso é  eminentemente técnico,  polo que vai  orientado 
principalmente  a  enxeñeiros,  arquitectos,  enxeñeiros  técnicos,  arquitectos  técnicos  e 
outros estudos con sólida formación técnica.

5.- Prazo e Forma de inscrición:

Prazo de inscrición: do 6 ao 26 de febreiro.

A inscrición realizarase a través da páxina web do Inega: www.inega.es

O 27 de febreiro publicarase a “Listaxe provisional de admitidos” na páxina web do 
Inega e eventualmente unha listaxe de espera de un máximo de 50 persoas. Os alumnos 
admitidos  na  listaxe  provisional  deberán  formalizar  a  matrícula  no  prazo  de  5  días 
hábiles contados desde o día seguinte a publicación da listaxe. Para elo debe procederse 
ao  pagamento  da  matrícula  (50  €/alumno)  e  enviarse  ao  correo  electrónico 
inega.cursos@xunta.es unha copia escaneada do DNI do solicitante e un xustificante de 
pagamento do importe da matrícula.

De  non  formalizarse  a  matrícula  no  prazo  reseñado  entenderase  que  o  solicitante 
renuncia a praza pasando os dereitos de inscrición a seguinte solicitude da listaxe de 
espera. A comunicación aos novos admitidos provisionais realizarase telefonicamente e 
desde o momento da comunicación terán un prazo de 5 días para formalizar a matrícula.
Unha vez terminado o proceso publicarase a “Listaxe definitiva de admitidos”.

6.- Custo de inscrición e forma de pago:

A matrícula do curso ten un custo de 50 €/alumno, e dará dereito a acceder a plataforma 
do curso e a presentarse a unha única convocatoria de exame.

O pago realizarase mediante ingreso ou transferencia a conta bancaria do Inega:

0072 0194 88 0000100940

No resgardo  do impreso  debe  constar  como concepto  “Matrícula  no  CXE 2012” e 
figurar o nome da persoa que solicita a inscrición no curso

mailto:inega.cursos@xunta.es
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7.- Calendario do curso.

Comezo do curso: Marzo 2012

Evolución do curso: Os temas subiranse progresivamente a plataforma do curso. Cada 
alumno pode planificar  o  seu ritmo de traballo  dentro do período límite  indicado a 
continuación.

Data límite para completar os test da plataforma: 16 de xullo

Exame presencial  final:  19  de xullo  na  EGAP,  Santiago de  Compostela.  A data  do 
exame proposta estará condicionada a dispoñibilidade da aula e a evolución do curso. 

8. Certificado de aproveitamento.

Entregarase  un  diploma,  emitido  polo  Inega,  para  certificar  a  realización  e 
aproveitamento do curso a aqueles alumnos que superen o exame presencial final. Para 
poder presentarse ao exame deberán completarse satisfactoriamente os test  finais  de 
cada un dos 12 bloques dos que consta o curso.

Non se expedirán certificados de asistencia sen ter superado o curso.


