




CM Equipos electrónicos de consumo
Ciclo formativo de grao medio Título LOXSE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Insta lar e man ter equi pos elec tró ni cos de con su mo, de son e ima xe, mi croin for má ti cos e ter mi -
nais de te le co mu ni ca ción, rea li zan do o ser vi zo téc ni co pos ven da en con di cións de ca li da de e
tempo de resposta axeitadas.

En que ámbitos
se traballa?

Exe cu ción e man te men to de ins ta la cións do seu ám bi to tec no ló xi co e man te men to de equi pos
elec tró ni cos de consumo.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co re pa ra dor de equi pos de son, téc ni co en ins ta la cións de son, re pa ra dor de re cep to res
de ra dio, TV e equi pos afíns, an te nis ta de ra dio e TV, téc ni co de or de na do res e equi pa men tos
au xi lia res, ins ta la dor-mon ta dor de equi pos te le fó ni cos e te le má ti cos, re pa ra dor de ins ta la cións 
telefónicas e reparador de electrodomésticos.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º CMAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa 80
1º CM0124 Electrónica dixital e microprogramable 215
1º CM0125 Electrónica xeral 215
1º CM0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CMHC80 Horas á disposición do centro 80
1º CM0132 Instalacións básicas 130
1º CM0RET Relacións no equipo de traballo 55
1º CM0138 Sistemas electrónicos de información 130
2º CM0122 Calidade 55
2º CM0126 Equipos de imaxe 200
2º CM0127 Equipos de son 185
2º CM0128 Equipos microinformáticos e terminais de telecomunicación 220
2º CM0129 Formación en centros de traballo 380

Que título se
obtén?

Técnico en equipos electrónicos de consumo.



CM Instalacións eléctricas e automáticas
Ciclo formativo de grao medio Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Mon tar e man ter in fraes tru tu ras de te le co mu ni ca ción en edi fi cios, ins ta la cións eléc tri cas de
bai xa ten sión, má qui nas eléc tri cas e sis te mas au to ma ti za dos, con for me a nor ma ti va, a re gu la -
men ta ción e os pro to co los de ca li da de, se gu ri da de e ris cos la bo rais, ase gu ran do a súa
funcionalidade e o respecto polo medio.

En que ámbitos
se traballa?

En pe que nas e me dia nas em pre sas, no mea da men te pri va das, de di ca das á mon ta xe e ao man -
te men to de in fraes tru tu ras de te le co mu ni ca ción en edi fi cios, má qui nas eléc tri cas, sis te mas au -
to ma ti za dos, ins ta la cións eléc tri cas de bai xa ten sión e sis te mas do mó ti cos, tanto por conta
propia como por conta allea.

Que ocupacións
se desempeñan?

Insta la dor/ora man te dor/ora elec tri cis ta. Elec tri cis ta de cons tru ción. Elec tri cis ta in dus trial.
Elec tri cis ta de man te men to. Insta la dor/ora man te dor/ora de sis te mas do mó ti cos. Insta la -
dor/ora man te dor/ora de an te nas. Insta la dor/ora de te le co mu ni ca cións en edi fi cios de vi ven -
das. Insta la dor/ora man te dor/ora de equi pa men tos e ins ta la cións de te le fo nía. Montador de
instalacións de enerxía solar fotovoltaica.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP0232 Automatismos industriais 213
1º MP0233 Electrónica 107
1º MP0234 Electrotecnia 213
1º MP0241 Formación e orientación laboral 107
1º MP0235 Instalacións eléctricas interiores 320
2º MP0242 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0243 Formación en centros de traballo 410
2º MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en

vivendas e edificios
123

2º MP0236 Instalacións de distribución 155
2º MP0238 Instalacións domóticas 123
2º MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas 53
2º MP0240 Máquinas eléctricas 123

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico en instalacións eléctricas e automáticas.



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0232 Automatismos industriais.
MP0238 Instalacións domóticas.

UC0822_2 Montar e manter instalacións de
automatismos no ámbito de
vivendas e pequena industria.

MP0235 Instalacións eléctricas interiores. UC0820_2 Montar e manter instalacións
eléctricas de baixa tensión en
edificios destinados principalmente a 
vivendas.

UC0821_2 Montar e manter instalacións
eléctricas de baixa tensión en
edificios comerciais, de oficinas e de
unha ou de varias industrias.

MP0236 Instalacións de distribución. UC0823_2 Montar e manter redes eléctricas
aéreas de baixa tensión.

UC0824_2 Montar e manter redes eléctricas
subterráneas de baixa tensión.

MP0237 Infraestruturas comúns de
telecomunicacións en vivendas e
edificios.

UC0120_2 Montar e manter instalacións de
captación de sinais de radiodifusión
sonora e televisión en edificios ou
conxuntos de edificacións (antenas e 
vía cable).

UC0121_2 Montar e manter instalacións de
acceso ao servizo de telefonía
dispoñible ao público e instalacións
de control de acceso (telefonía
interior e videoportería).

MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas. UC0836_2 Montar instalacións solares
fotovoltaicas.

UC0837_2 Manter instalacións solares
fotovoltaicas.

MP0240 Máquinas eléctricas. UC0825_2 Montar e manter máquinas
eléctricas.



Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC0822_2 Montar e manter instalacións de
automatismos no ámbito de vivendas 
e pequena industria.

MP0232 Automatismos industriais.
MP0238 Instalacións domóticas.

UC0820_2 Montar e manter instalacións
eléctricas de baixa tensión en
edificios destinados principalmente a
vivendas.

UC0821_2 Montar e manter instalacións
eléctricas de baixa tensión en
edificios comerciais, de oficinas e de
unha ou de varias industrias.

MP0235 Instalacións eléctricas interiores.

UC0825_2 Montar e manter máquinas
eléctricas.

MP0240 Máquinas eléctricas.

UC0120_2 Montar e manter instalacións de
captación de sinais de radiodifusión
sonora e televisión en edificios ou
conxuntos de edificacións (antenas e
vía cable).

UC0121_2 Montar e manter instalacións de
acceso ao servizo de telefonía
dispoñible ao público e instalacións
de control de acceso (telefonía
interior e videoportería).

MP0237 Infraestruturas comúns de
telecomunicacións en vivendas e
edificios.

UC0823_2 Montar e manter redes eléctricas
aéreas de baixa tensión.

UC0824_2 Montar e manter redes eléctricas
subterráneas de baixa tensión.

UC0837_2 Manter instalacións solares
fotovoltaicas.

MP0236 Instalacións de distribución.

UC0836_2 Montar instalacións solares
fotovoltaicas.

MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas.



CM Instalacións de telecomunicacións
Ciclo formativo de grao medio Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Mon tar e man ter ins ta la cións de te le co mu ni ca cións e au dio vi suais, ins ta la cións de ra dio co mu -
ni ca cións e ins ta la cións do mó ti cas, de acor do coa nor ma ti va, a re gu la men ta ción e os pro to co -
los de ca li da de, se gu ri da de e ris cos la bo rais, de xei to que se ase gu re a súa funcionalidade e o
respecto ambiental.

En que ámbitos
se traballa?

En mi croem pre sas e en em pre sas pe que nas e me dia nas, maio ri ta ria men te pri va das, por con ta
pro pia ou allea, nas áreas de mon ta xe e man te men to de in fraes tru tu ras de te le co mu ni ca ción,
ins ta la cións de cir cuí to pe cha do de te le vi sión e se gu ri da de elec tró ni ca, cen trais te le fó ni cas e
in fraes tru tu ras de re des de voz e da tos, so no ri za ción e me ga fo nía, ins ta la cións de
radiocomunicacións, sistemas domóticos e equipamentos informáticos.

Que ocupacións
se desempeñan?

Insta la dor/ora de te le co mu ni ca cións en edi fi cios de vi ven das, ins ta la dor/ora de an te nas, ins ta -
la dor/ora de sis te mas de se gu ri da de, téc ni co/a en re des lo cais e te le má ti ca, téc ni co/a en ins ta -
la ción e man te men to de re des lo cais, ins ta la dor/ora de te le fo nía, ins ta la dor/ora mon ta dor/ora
de equi pa men tos te le fó ni cos e te le má ti cos, téc ni co/a en ins ta la cións de son, ins ta la dor/ora de
me ga fo nía, ins ta la dor/ora man te dor/ora de sis te mas do mó ti cos, téc ni co/a ins ta la dor/ora man -
te dor/ora de equi pa men tos in for má ti cos, e téc ni co/a en mon ta xe e man te men to de sis te mas de 
radiodifusión.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP0359 Electrónica aplicada 266
1º MP0360 Equipamentos microinformáticos 133
1º MP0366 Formación e orientación laboral 107
1º MP0363 Instalacións de megafonía e sonorización 160
1º MP0365 Instalacións de radiocomunicacións 107
1º MP0362 Instalacións eléctricas básicas 187
2º MP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica 157
2º MP0367 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0368 Formación en centros de traballo 410
2º MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en

vivendas e edificios
123

2º MP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de
telefonía

174

2º MP0238 Instalacións domóticas 123
Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico en instalacións de telecomunicacións.



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0237 Infraestruturas comúns de
telecomunicacións en vivendas e
edificios.

UC0120_2 Montar e manter instalacións de
captación de sinais de radiodifusión
sonora e televisión en edificios ou
conxuntos de edificacións (antenas e 
vía cable).

UC0121_2 Montar e manter instalacións de
acceso ao servizo de telefonía
dispoñible ao público e instalacións
de control de acceso (telefonía
interior e videoportería).

MP0363 Instalacións de megafonía e
sonorización.

UC0597_2 Montar e manter instalacións de
megafonía e sonorización de locais.

MP0364 Circuíto pechado de televisión e
seguridade electrónica.

UC0598_2 Montar e manter instalacións de
circuíto pechado de televisión.

MP0361 Infraestruturas de redes de datos e
sistemas de telefonía.

UC0599_2 Montar e manter sistemas de
telefonía con centrais de baixa
capacidade.

UC0600_2 Montar e manter infraestruturas de
redes locais de datos.

Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC0120_2 Montar e manter instalacións de
captación de sinais de radiodifusión
sonora e televisión en edificios ou
conxuntos de edificacións (antenas e
vía cable).

UC0121_2 Montar e manter instalacións de
acceso ao servizo de telefonía
dispoñible ao público e instalacións
de control de acceso (telefonía
interior e videoporteria).

MP0237 Infraestruturas comúns de
telecomunicacións en vivendas e
edificios.

UC0597_2 Montar e manter instalacións de
megafonía e sonorización de locais.

MP0363 Instalacións de megafonía e
sonorización.

UC0598_2 Montar e manter instalacións de
circuíto pechado de televisión.

MP0364 Circuíto pechado de televisión e
seguridade electrónica.

UC0599_2 Montar e manter sistemas de
telefonía con centrais de baixa
capacidade.

UC0600_2 Montar e manter infraestruturas de
redes locais de datos.

MP0361 Infraestruturas de redes de datos e
sistemas de telefonía.



CS Sistemas electrotécnicos e automatizados
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

De sen vol ver pro xec tos e en xes tio nar e su per vi sar a mon ta xe e o man te men to de ins ta la cións
elec tro téc ni cas no ám bi to do re gu la men to elec tro téc ni co para bai xa ten sión (REBT). Ta mén
con sis te en su per vi sar o man te men to de ins ta la cións de in fraes tru tu ras co múns de te le co mu ni -
ca cións, a par tir da do cu men ta ción téc ni ca, es pe ci fi ca cións, nor ma ti va e pro ce de men tos es ta -
ble ci dos, ase gu ran do o funcionamento, a calidade, a seguridade, e a conservación ambiental.

En que ámbitos
se traballa?

Este pro fe sio nal exer ce a súa ac ti vi da de en em pre sas, maio ri ta ria men te pri va das, de di ca das ao 
de sen vol ve men to de pro xec tos, á xes tión e á su per vi sión da mon ta xe e do man te men to de ins -
ta la cións eléc tri cas no ám bi to de edi fi cios e con fins es pe ciais, á ins ta la ción de sis te mas do mó -
ti cos e in mó ti cos, a in fraes tru tu ras de te le co mu ni ca ción en edi fi cios, a re des eléc tri cas de bai xa 
e a sistemas automatizados, tanto por conta propia como por conta allea.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co/a en pro xec tos elec tro téc ni cos; pro xec tis ta elec tro téc ni co/a; pro xec tis ta de ins ta la -
cións de elec tri fi ca ción en bai xa ten sión para vi ven das e edi fi cios; pro xec tis ta de ins ta la cións
de elec tri fi ca ción en bai xa ten sión para lo cais es pe ciais; pro xec tis ta de ins ta la cións de ilu mi na -
ción ex te rior; pro xec tis ta de li ñas eléc tri cas de dis tri bu ción de ener xía eléc tri ca en me dia ten -
sión e cen tros de trans for ma ción; pro xec tis ta en ins ta la cións de an te nas e de te le fo nía para
vi ven das e edi fi cios; coor di na dor/ora téc ni co/a de ins ta la cións elec tro téc ni cas de bai xa ten sión
para os edi fi cios; téc ni co/a de su per vi sión, ve ri fi ca ción e con trol de equi pa men tos e ins ta la -
cións elec tro téc ni cas e au to ma ti za das; téc ni co/a su per vi sor/ora de ins ta la cións de ilu mi na ción
ex te rior; ca pa taz de obras en ins ta la cións elec tro téc ni cas; xefe/a de equi po de ins ta la ción de
bai xa ten sión para edi fi cios; coor di na dor téc ni co de re des eléc tri cas de bai xa ten sión e ilu mi na -
ción ex te rior; téc ni co/a en su per vi sión, ve ri fi ca ción e con trol de equi pa men tos en re des eléc tri -
cas de dis tri bu ción en bai xa ten sión e ilu mi na ción ex te rior; ca pa taz de obras en re des eléc tri cas 
de dis tri bu ción en bai xa ten sión e ilu mi na ción ex te rior; en car ga do/a de obras en re des eléc tri -
cas de dis tri bu ción en bai xa ten sión e ilu mi na ción ex te rior; xefe/a de equi po de ins ta la ción en
re des eléc tri cas de dis tri bu ción en bai xa ten sión e ilu mi na ción ex te rior; xes tor/ora do man te -
men to de ins ta la cións eléc tri cas de dis tri bu ción e iluminación exterior.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP0527 Formación e orientación laboral 107
1º MP0517 Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de

telecomunicacións
187

1º MP0520 Sistemas e circuítos eléctricos 213
1º MP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e

automáticas
213

1º MP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas 240
2º MP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas 140
2º MP0524 Configuración de instalacións eléctricas 140
2º MP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de

transformación
122

2º MP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas 105
2º MP0528 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0529 Formación en centros de traballo 384
2º MP0526 Proxecto de sistemas electrotécnicos e automatizados 26
2º MP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións

eléctricas
70

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.



Que título se
obtén?

Técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0602 Xestión da montaxe e do mantemento
de instalacións eléctricas.

UC1180_3 Organizar e xestionar os procesos de 
montaxe das instalacións eléctricas
no ámbito de edificios e con fins
especiais.

UC1182_3 Organizar e xestionar os procesos de 
mantemento das instalacións
eléctricas no ámbito de edificios e
con fins especiais.

UC1275_3 Planificar e xestionar a montaxe e
mantemento de redes eléctricas de
baixa tensión e iluminación exterior.

MP0518 Técnicas e procesos en instalacións
eléctricas.

MP0521 Técnicas e procesos en instalacións
domóticas e automáticas.

UC1181_3 Supervisar os procesos de montaxe
das instalacións eléctricas no ámbito 
de edificios e con fins especiais.

UC1183_3 Supervisar os procesos de
mantemento das instalacións
eléctricas no ámbito de edificios e
con fins especiais.

UC1276_3 Supervisar e realizar a montaxe de
redes eléctricas de baixa tensión e
iluminación exterior.

UC1277_3 Supervisar e realizar o mantemento
de redes eléctricas de baixa tensión
e iluminación exterior.

MP0519 Documentación técnica en instalacións
eléctricas.

MP0523 Configuración de instalacións
domóticas e automáticas.

MP0524 Configuración de instalacións
eléctricas.

UC0829_3 Desenvolver proxectos de
instalacións eléctricas de baixa
tensión no ámbito de edificios de
vivendas, industrias, oficinas e locais 
de pública concorrencia.

UC0830_3 Desenvolver proxectos de
instalacións eléctricas de baixa
tensión en locais de características
especiais e instalacións con fins
especiais.

UC0834_3 Desenvolver proxectos de
instalacións de iluminación exterior.

MP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e
centros de transformación.

UC0831_3 Desenvolver proxectos de redes
eléctricas de baixa tensión.

UC0833_3 Desenvolver proxectos de
instalacións eléctricas de centros de
transformación.



Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC1180_3 Organizar e xestionar os procesos de
montaxe das instalacións eléctricas
no ámbito de edificios e con fins
especiais.

UC1182_3 Organizar e xestionar os procesos de
mantemento das instalacións
eléctricas no ámbito de edificios e
con fins especiais.

UC1275_3 Planificar e xestionar a montaxe e
mantemento de redes eléctricas de
baixa tensión e iluminación exterior.

MP0602 Xestión da montaxe e do mantemento
de instalacións eléctricas.

UC1181_3 Supervisar os procesos de montaxe
das instalacións eléctricas no ámbito
de edificios e con fins especiais.

UC1183_3 Supervisar os procesos de
mantemento das instalacións
eléctricas no ámbito de edificios e
con fins especiais.

UC1276_3 Supervisar e realizar a montaxe de
redes eléctricas de baixa tensión e
iluminación exterior.

UC1277_3 Supervisar e realizar o mantemento
de redes eléctricas de baixa tensión e 
iluminación exterior.

MP0518 Técnicas e procesos en instalacións
eléctricas.

MP0521 Técnicas e procesos en instalacións
domóticas e automáticas.

UC0829_3 Desenvolver proxectos de
instalacións eléctricas de baixa
tensión no ámbito de edificios de
vivendas, industrias, oficinas e locais
de pública 

UC0830_3 Desenvolver proxectos de
instalacións eléctricas de baixa
tensión en locais de características
especiais e instalacións con fins
especiais.

UC0834_3 Desenvolver proxectos de
instalacións de iluminación exterior.

MP0524 Configuración de instalacións
eléctricas.

MP0523 Configuración de instalacións
domóticas e automáticas.

MP0519 Documentación técnica en instalacións
eléctricas.

UC0831_3 Desenvolver proxectos de redes
eléctricas de baixa tensión.

UC0833_3 Desenvolver proxectos de
instalacións eléctricas de centros de
transformación.

MP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e
centros de transformación.



CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

De sen vol ver pro xec tos, así como xes tio nar e su per vi sar a mon ta xe e o man te men to das in -
fraes tru tu ras co múns de te le co mu ni ca cións e de sis te mas e equi pa men tos de te le co mu ni ca -
cións ta les como re des de ban da lar ga e de ra dio co mu ni ca cións fi xas e mó bi les, sis te mas
te le má ti cos, de pro du ción au dio vi sual e de trans mi sión, a par tir da do cu men ta ción téc ni ca, da
nor ma ti va e dos pro ce de men tos es ta ble ci dos, ase gu ran do o funcionamento, a calidade, a
seguridade e a conservación ambiental.

En que ámbitos
se traballa?

Empre sas pú bli cas e pri va das do sec tor de ser vi zos de di ca das ás te le co mu ni ca cións, a in te gra -
ción de sis te mas, re des de ban da lar ga, te le má ti ca e me dios au dio vi suais, como per soal de sen -
vol ve dor de pro xec tos, in te gra dor de sis te mas e su per vi sor da mon ta xe e o man te men to das
ins ta la cións e in fraes tru tu ras, tanto por conta propia como por conta allea.

Que ocupacións
se desempeñan?

Axu dan te de pro xec tis ta, su per vi sor/ora da mon ta xe en ins ta la cións de te le co mu ni ca cións para 
vi ven das e edi fi cios; téc ni co/a en ve ri fi ca ción e con trol de equi pa men tos e ins ta la cións de te le -
co mu ni ca cións, en su per vi sión, ins ta la ción, ve ri fi ca ción e con trol de equi pa men tos de sis te mas 
de ra dio e te le vi sión en es tu dios de pro du ción e sis te mas de pro du ción au dio vi sual, en su per vi -
sión, ins ta la ción, man te men to, ve ri fi ca ción e con trol de equi pa men tos de sis te mas de ra dio di -
fu sión, en sis te mas de se gu ri da de elec tró ni ca e cir cuí tos pe cha dos de te le vi sión, en re des lo cais 
e sis te mas te le má ti cos, en sis te mas de ra dioen la ces; es pe cia lis ta en in te gra ción, ins ta la ción e
man te men to de equipamentos e sistemas informáticos e de sistemas de telecomunicación;
xefe/a de obra en instalacións de telecomunicacións.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de
telecomunicacións

107

1º MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións 240
1º MP0559 Formación e orientación laboral 107
1º MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil 133
1º MP0552 Sistemas informáticos e redes locais 213
1º MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de

telecomunicacións
160

2º MP0560 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0561 Formación en centros de traballo 384
2º MP0558 Proxecto de sistemas de telecomunicacións e informáticos 26
2º MP0555 Redes telemáticas 105
2º MP0554 Sistemas de produción audiovisual 174
2º MP0556 Sistemas de radiocomunicacións 105
2º MP0557 Sistemas integrados e fogar dixital 123
2º MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de

telecomunicacións
70

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico superior en sistemas de telecomunicacións e informáticos.



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de 
telecomunicacións.

UC1184_3 Organizar e xestionar a montaxe das 
infraestruturas de telecomunicación
e de redes de voz e datos no ámbito
de edificios.

UC1186_3 Organizar e xestionar o mantemento 
das infraestruturas de
telecomunicación e de redes de voz
e datos no ámbito de edificios.

MP0556 Sistemas de radiocomunicacións. UC1580_3 Xestionar e supervisar a montaxe de
sistemas de transmisión para radio e 
televisión en instalacións fixas e
unidades móbiles.

UC1581_3 Xestionar e supervisar o
mantemento de sistemas de
transmisión para radio e televisión
en instalacións fixas e unidades
móbiles.

MP0552 Sistemas informáticos e redes locais.
MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas

de telecomunicacións.
MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil.

UC1185_3 Supervisar a montaxe das
infraestruturas de telecomunicación
e de redes de voz e datos no ámbito
de edificios.

UC1187_3 Supervisar o mantemento das
infraestruturas de telecomunicación
e de redes de voz e datos no ámbito
de edificios.

MP0554 Sistemas de produción audiovisual. UC1578_3 Xestionar e supervisar a montaxe de
sistemas de produción audiovisual
en estudios e unidades móbiles.

UC1579_3 Xestionar e supervisar o
mantemento de sistemas de
produción audiovisual en estudios e
unidades móbiles.

MP0525 Configuración de infraestruturas de
sistemas de telecomunicacións.

MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de 
telecomunicacións.

UC0826_3 Desenvolver proxectos de
instalacións de telecomunicación
para a recepción e distribución de
sinais de radio e televisión no
ámbito de edificios.

UC0827_3 Desenvolver proxectos de
instalacións de telefonía no ámbito
de edificios.

UC0828_3 Desenvolver proxectos de
infraestruturas de redes de voz e
datos no ámbito de edificios.



Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC1184_3 Organizar e xestionar a montaxe das
infraestruturas de telecomunicación e 
de redes de voz e datos no ámbito de 
edificios.

UC1186_3 Organizar e xestionar o mantemento
das infraestruturas de
telecomunicación e de redes de voz e 
datos no ámbito de edificios.

MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de 
telecomunicacións.

UC1580_3 Xestionar e supervisar a montaxe de
sistemas de transmisión para radio e
televisión en instalacións fixas e
unidades móbiles.

UC1581_3 Xestionar e supervisar o mantemento 
de sistemas de transmisión para
radio e televisión en instalacións
fixas e unidades móbiles.

MP0556 Sistemas de radiocomunicacións.

UC1185_3 Supervisar a montaxe das
infraestruturas de telecomunicación e 
de redes de voz e datos no ámbito de 
edificios.

UC1187_3 Supervisar o mantemento das
infraestruturas de telecomunicación e 
de redes de voz e datos no ámbito de 
edificios.

MP0552 Sistemas informáticos e redes locais.
MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas

de telecomunicacións.
MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil.

UC1578_3 Xestionar e supervisar a montaxe de
sistemas de produción audiovisual en 
estudios e unidades móbiles.

UC1579_3 Xestionar e supervisar o mantemento 
de sistemas de produción audiovisual 
en estudios e unidades móbiles.

MP0554 Sistemas de produción audiovisual.

UC0826_3 Desenvolver proxectos de
instalacións de telecomunicación
para a recepción e distribución de
sinais de radio e televisión no ámbito 
de edificios.

UC0827_3 Desenvolver proxectos de
instalacións de telefonía no ámbito
de edificios.

UC0828_3 Desenvolver proxectos de
infraestruturas de redes de voz e
datos no ámbito de edificios.

MP0525 Configuración de infraestruturas de
sistemas de telecomunicacións.

MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de 
telecomunicacións.

Nota: Os módulos profesionais MP0555: redes telemáticas e MP0557: sistemas integrados e fogar dixital 
validaranse cando se teñan acreditadas todas as unidades de competencia que se inclúen no título.



CS Automatización e robótica industrial
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

De sen vol ver e xes tio nar pro xec tos de mon ta xe e man te men to de ins ta la cións au to má ti cas de
me di da, re gu la ción e con trol de pro ce sos en sis te mas in dus triais, así como su per vi sar ou exe cu -
tar a mon ta xe, o man te men to e a pos ta en mar cha de ses sis te mas, res pec tan do cri te rios de ca -
li da de, se gu ri da de, protección ambiental e deseño universal.

En que ámbitos
se traballa?

 es ec réxE a  ed ad iv it ca  lan ois ef orp en  sas erp me  sac ilb úp e  sad av irp  sad an oic al er cos sam et sis
 soc it ám ot ua ,siairt sud ni  nas áreas de ,oñ es ed   ex at nom e nem et nam  ot de  sam et sis de

automatización industrial.

Que ocupacións
se desempeñan?

Xefe/a de equi po de su per vi sión de mon ta xe de sis te mas de au to ma ti za ción in dus trial; xefe/a
de equi po de su per vi sión de man te men to de sis te mas de au to ma ti za ción in dus trial; ve ri fi ca -
dor/ora de apa re llos, ca dros e equi pa men tos eléc tri cos; xefe/a de equi po en ta ller elec tro me cá -
ni co; téc ni co/a en or ga ni za ción de man te men to de sis te mas de au to ma ti za ción in dus trial;
téc ni co/a de pos ta en mar cha de sis te mas de au to ma ti za ción in dus trial; pro xec tis ta de sis te -
mas de con trol de sis te mas de au to ma ti za ción in dus trial; pro xec tis ta de sis te mas de me di da e
re gu la ción de sis te mas de au to ma ti za ción in dus trial; pro xec tis ta de re des de co mu ni ca ción de
sis te mas de au to ma ti za ción in dus trial; pro gra ma dor/ora con tro la dor/ora de ro bots in dus triais;
téc ni co/a en de se ño de sis te mas de con trol eléc tri co; de se ña dor/ora de cir cuí tos e sis te mas in -
te gra dos en au to ma ti za ción industrial.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP0963 Documentación técnica 107
1º MP0970 Formación e orientación laboral 107
1º MP0964 Informática industrial 107
1º MP0961 Sistemas de medida e regulación 133
1º MP0962 Sistemas de potencia 186
1º MP0959 Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos 160
1º MP0960 Sistemas secuenciais programables 160
2º MP0967 Comunicacións industriais 192
2º MP0971 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0972 Formación en centros de traballo 384
2º MP0968 Integración de sistemas de automatización industrial 175
2º MP0969 Proxecto de automatización e robótica industrial 26
2º MP0966 Robótica industrial 87
2º MP0965 Sistemas programables avanzados 123

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico superior en automatización e robótica industrial.



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0959 Sistemas eléctricos, pneumáticos e
hidráulicos.

MP0960 Sistemas secuenciais programables.
MP0963 Documentación técnica.

UC1568_3 Desenvolver proxectos de sistemas
de control para procesos secuenciais
en sistemas de automatización
industrial.

MP0961 Sistemas de medida e regulación.
MP0963 Documentación técnica.
MP0965 Sistemas programables avanzados.

UC1569_3 Desenvolver proxectos de sistemas
de medida e regulación en sistemas
de automatización industrial.

MP0962 Sistemas de potencia.
MP0966 Robótica industrial.
MP0968 Integración de sistemas de

automatización industrial.

UC1575_3 Xestionar e supervisar os procesos
de montaxe de sistemas de
automatización industrial.

UC1576_3 Xestionar e supervisar os procesos
de mantemento de sistemas de
automatización industrial.

UC1577_3 Supervisar e realizar a posta en
marcha de sistemas de
automatización industrial.

MP0963 Documentación técnica.
MP0967 Comunicacións industriais.

UC1570_3 Desenvolver proxectos de redes de
comunicación en sistemas de
automatización industrial.

Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC1568_3 Desenvolver proxectos de sistemas
de control para procesos secuenciais
en sistemas de automatización
industrial.

MP0959 Sistemas eléctricos, pneumáticos e
hidráulicos.

MP0960 Sistemas secuenciais programables.

UC1569_3 Desenvolver proxectos de sistemas
de medida e regulación en sistemas
de automatización industrial.

MP0961 Sistemas de medida e regulación.
MP0965 Sistemas programables avanzados.

UC1575_3 Xestionar e supervisar os procesos de 
montaxe de sistemas de
automatización industrial.

UC1576_3 Xestionar e supervisar os procesos de 
mantemento de sistemas de
automatización industrial.

UC1577_3 Supervisar e realizar a posta en
marcha de sistemas de
automatización industrial.

MP0962 Sistemas de potencia.
MP0966 Robótica industrial.
MP0968 Integración de sistemas de

automatización industrial.

UC1570_3 Desenvolver proxectos de redes de
comunicación en sistemas de
automatización industrial.

MP0967 Comunicacións industriais.

Nota: Os módulos profesionais MP0964: informática industrial e MP0963: documentación técnica
validaranse cando se teñan acreditadas todas as unidades de competencia que se inclúen no título.



CS Mantemento electrónico
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Man ter e re pa rar equi pa men tos e sis te mas elec tró ni cos, pro fe sio nais, in dus triais e de con su -
mo, así como pla ni fi car e or ga ni zar os pro ce sos de man te men to, con cri te rios de ca li da de, apli -
can do a nor ma ti va e os plans de pre ven ción de riscos laborais e ambientais.

En que ámbitos
se traballa?

Empre sas do sec tor ser vi zos, tan to pri va das como pú bli cas, de di ca das ao man te men to e a re -
pa ra ción de equi pa men tos e sis te mas de te le co mu ni ca cións, sis te mas mi cro pro ce sa dos, re des
de ban da lar ga, te le má ti ca e ra dio co mu ni ca cións, así como equi pa men tos in dus triais e pro fe -
sio nais de audio e vídeo, por conta propia ou allea.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co/a en su per vi sión e ve ri fi ca ción de equi pa men tos de sis te mas de ra dio e te le vi sión, e sis -
te mas de pro du ción au dio vi sual; téc ni co/a en re pa ra ción e man te men to de sis te mas de ra dio e
te le vi sión, e sis te mas de pro du ción au dio vi sual; téc ni co/a en su per vi sión e ve ri fi ca ción de equi -
pa men tos de sis te mas de ra dio di fu sión; téc ni co/a en re pa ra ción e man te men to de sis te mas de
ra dio di fu sión; téc ni co/a en su per vi sión e ve ri fi ca ción de equi pa men tos de sis te mas do mó ti cos,
in mó ti cos e de se gu ri da de elec tró ni ca; téc ni co/a en re pa ra ción e man te men to de sis te mas do -
mó ti cos, in mó ti cos e de se gu ri da de elec tró ni ca; téc ni co/a en su per vi sión e ve ri fi ca ción de equi -
pa men tos de re des lo cais e sis te mas te le má ti cos; téc ni co/a en re pa ra ción e man te men to de
equi pa men tos de re des lo cais e sis te mas te le má ti cos; téc ni co/a en su per vi sión, ve ri fi ca ción e
con trol de sis te mas de ra dioen la ces; téc ni co/a en re pa ra ción e man te men to de equipamentos
profesionais de audio; técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos profesionais de 
vídeo; técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos industriais.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP1051 Circuitos electrónicos analóxicos 266
1º MP1052 Equipamentos microprogramables 240
1º MP1061 Formación e orientación laboral 107
1º MP1055 Mantemento de equipamentos de electrónica industrial 160
1º MP1058 Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamento

electrónicos
187

2º MP1062 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP1063 Formación en centros de traballo 384
2º MP1059 Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico 70
2º MP1056 Mantemento de equipamentos de audio 105
2º MP1053 Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións 140
2º MP1057 Mantemento de equipamentos de vídeo 122
2º MP1054 Mantemento de equipamentos de voz e datos 140
2º MP1060 Proxecto de mantemento electrónico 26

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico superior en mantemento electrónico.



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP1052 Equipamentos microprogramables. UC1823_3 Manter os equipamentos con
circuítos de electrónica dixital
microprogramable.

MP1053 Mantemento de equipamentos de
radiocomunicacións.

MP1054 Mantemento de equipamentos de voz e 
datos.

UC1572_3 Xestionar e supervisar os procesos
de mantemento de estacións base
de telefonía.

UC1574_3 Xestionar e supervisar os procesos
de mantemento dos sistemas de
telecomunicación da rede telefónica.

UC1824_3 Manter os equipamentos de
telecomunicación.

MP1055 Mantemento de equipamentos de
electrónica industrial.

UC1825_3 Manter os equipamentos
electrónicos de potencia e control.

MP1056 Mantemento de equipamentos de
audio.

MP1057 Mantemento de equipamentos de
vídeo.

UC1826_3 Manter os equipamentos de imaxe e
son.

Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC1823_3 Manter os equipamentos con
circuítos de electrónica dixital
microprogramable.

MP1052 Equipamentos microprogramables.

UC1572_3 Xestionar e supervisar os procesos de 
mantemento de estacións base de
telefonía.

UC1574_3 Xestionar e supervisar os procesos de 
mantemento dos sistemas de
telecomunicación da rede telefónica.

UC1824_3 Manter os equipamentos de
telecomunicación.

MP1053 Mantemento de equipamentos de
radiocomunicacións.

MP1054 Mantemento de equipamentos de voz
e datos.

UC1825_3 Manter os equipamentos electrónicos 
de potencia e control.

MP1055 Mantemento de equipamentos de
electrónica industrial.

UC1826_3 Manter os equipamentos de imaxe e
son.

MP1056 Mantemento de equipamentos de
audio.

MP1057 Mantemento de equipamentos de
vídeo.

Nota: Os módulos profesionais MP1058: técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipos
electrónicos e MP1059: infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico validaranse
cando se teñan acreditadas todas as unidades de competencia que se inclúen no título.





Oferta de ensinanzas sostidas con fondos públicos
Réxime Código Ciclo

Réxime de adultos
a distancia

ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos

ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Réxime de adultos 
presencial

ZSELE03 Automatización e robótica industrial

ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos

ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados

ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Réxime ordinario

CSELE04 Mantemento electrónico

CSELE03 Automatización e robótica industrial

CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

CM09001 Equipos electrónicos de consumo

Concello Código Centro

A Coruña
Arteixo 15023314 IES de Sabón �

Betanzos 15001148 IES As Mariñas � �

Boiro 15026698 IES Espiñeira �

Carballo 15002591 IES Monte Neme � � �

Cedeira 15026376 IES Punta Candieira � �

Cee 15003224 IES Fernando Blanco �

Coruña, A 15004204 IES Calvo Sotelo �

15005269 IES Urbano Lugrís � � � � � �

Culleredo 15005749 IES Universidade Laboral � � � �

Curtis 15022620 IES de Curtis �

Ferrol 15006754 CIFP Ferrolterra � � � � � � � � � �

Muros 15026388 IES Plurilingüe Fontexería �

Noia 15026731 IES Campo de San Alberto �

Oleiros 15027228 IES María Casares �

Padrón 15023090 IES Macías o Namorado � �

Pontes de García Rodríguez, 
As

15021767 IES Castro da Uz �

Ribeira 15014556 CIFP Coroso � � �

Santa Comba 15026030 IES Terra de Xallas �

Santiago de Compostela 15015767 CIFP Politécnico de Santiago � � � � � � � �

Lugo
Burela 27013934 IES Perdouro � �

Lugo 27006516 CIFP Politécnico de Lugo � � � � � �

Monforte de Lemos 27007247 IES Francisco Daviña Rey � � �

Ribadeo 27020793 CIFP Porta da Auga �

Sarria 27012036 IES Gregorio Fernández �

Vilalba 27013326 IES Lois Peña Novo �

Viveiro 27013636 IES María Sarmiento � �

Ourense
Barco de Valdeorras, O 32001725 IES Lauro Olmo �

Carballiño, O 32015037 IES Manuel Chamoso Lamas �

Celanova 32016625 IES de Celanova �

Ourense 32015050 CIFP A Farixa � � � �

32009116 IES 12 de Outubro � �

Pobra de Trives, A 32015876 IES Xermán Ancochea Quevedo � �



Réxime Código Ciclo

Réxime de adultos
a distancia

ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos

ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Réxime de adultos 
presencial

ZSELE03 Automatización e robótica industrial

ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos

ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados

ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Réxime ordinario

CSELE04 Mantemento electrónico

CSELE03 Automatización e robótica industrial

CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

CM09001 Equipos electrónicos de consumo

Concello Código Centro

Pontevedra
Cambados 36019396 IES Francisco Asorey � �

Cangas 36019475 IES de Rodeira � �

Estrada, A 36002359 IES Antón Losada Diéguez �

Grove, O 36019232 IES Monte da Vila �

Lalín 36013758 IES Laxeiro �

Moaña 36004745 IES A Paralaia � �

Nigrán 36015184 IES Escolas Proval � � �

Ponteareas 36014520 IES Pedra da Auga �

Pontevedra 36014489 CIFP A Xunqueira � � � �

36006730 IES Frei Martín Sarmiento � � �

Porriño, O 36019529 IES Ribeira do Louro �

Redondela 36016656 IES Pedro Floriani �

36018033 CPR Vigo �

Tomiño 36019751 IES de Tomiño �

Tui 36014544 IES Indalecio Pérez Tizón � �

Vigo 36011634 IES Politécnico de Vigo � � � � � �

36017430 IES Ricardo Mella � � � � �

36011609 CPR Colegio Hogar Caixanova � � � �

36011853 CPR Daniel Castelao �

36011191 CPR Plurilingüe Montecastelo � �

36011348 CPR San Miguel �

Vilagarcía de Arousa 36013771 IES Fermín Bouza Brey � �



Información
Concello Código Centro Teléfono Fax

A Coruña
Arteixo 15023314 IES de Sabón 981601012 981601498

Betanzos 15001148 IES As Mariñas 981775811 981775901

Boiro 15026698 IES Espiñeira 981847677 981848548

Carballo 15002591 IES Monte Neme 981701159 981755485

Cedeira 15026376 IES Punta Candieira 981481202 981482893

Cee 15003224 IES Fernando Blanco 981745350 981747409

Coruña, A 15004204 IES Calvo Sotelo 981252600 981270489

15005269 IES Urbano Lugrís 981235945 981154066

Culleredo 15005749 IES Universidade Laboral 981660700 981660480

Curtis 15022620 IES de Curtis 981786100 981786298

Ferrol 15006754 CIFP Ferrolterra 981333107 981370945

Muros 15026388 IES Plurilingüe Fontexería 981827225 981827225

Noia 15026731 IES Campo de San Alberto 981822800 981822887

Oleiros 15027228 IES María Casares 981626344 981648595

Padrón 15023090 IES Macías o Namorado 981817008 981810972

Pontes de García Rodríguez, As 15021767 IES Castro da Uz 981451304 981451866

Ribeira 15014556 CIFP Coroso 981870361 981870362

Santa Comba 15026030 IES Terra de Xallas 981880425 981880263

Santiago de Compostela 15015767 CIFP Politécnico de Santiago 981522062 981520133

Lugo
Burela 27013934 IES Perdouro 982575098 982575097

Lugo 27006516 CIFP Politécnico de Lugo 982220328 982223275

Monforte de Lemos 27007247 IES Francisco Daviña Rey 982400460 982416262

Ribadeo 27020793 CIFP Porta da Auga 982128894 982130955

Sarria 27012036 IES Gregorio Fernández 982530030 982533551

Vilalba 27013326 IES Lois Peña Novo 982510951 982511153

Viveiro 27013636 IES María Sarmiento 982560449 982562306

Ourense
Barco de Valdeorras, O 32001725 IES Lauro Olmo 988320175 988321486

Carballiño, O 32015037 IES Manuel Chamoso Lamas 988271122 988273489

Celanova 32016625 IES de Celanova 988431565 988431460

Ourense 32015050 CIFP A Farixa 988236552 988236501

32009116 IES 12 de Outubro 988213722 988213722

Pobra de Trives, A 32015876 IES Xermán Ancochea Quevedo 988330302 988330302

Pontevedra
Cambados 36019396 IES Francisco Asorey 986520161 986542652

Cangas 36019475 IES de Rodeira 986303933 986303954

Estrada, A 36002359 IES Antón Losada Diéguez 986570336 986570051

Grove, O 36019232 IES Monte da Vila 986732161 986732179

Lalín 36013758 IES Laxeiro 986787051 986787403

Moaña 36004745 IES A Paralaia 986312217 986393004

Nigrán 36015184 IES Escolas Proval 986369402 986369405

Ponteareas 36014520 IES Pedra da Auga 986641017 986642124



Concello Código Centro Teléfono Fax

Pontevedra 36014489 CIFP A Xunqueira 986873003 986873000

36006730 IES Frei Martín Sarmiento 986852654 986852066

Porriño, O 36019529 IES Ribeira do Louro 986333956 986333784

Redondela 36018033 CPR Vigo 986400762 -

36016656 IES Pedro Floriani 986401911 986403944

Tomiño 36019751 IES de Tomiño 986623346 986623345

Tui 36014544 IES Indalecio Pérez Tizón 986600926 986600140

Vigo 36011609 CPR Colegio Hogar Caixanova 986414311 986417950

36011853 CPR Daniel Castelao 986442121 986442120

36011191 CPR Plurilingüe Montecastelo 986412488 986423690

36011348 CPR San Miguel 986221325 986224498

36011634 IES Politécnico de Vigo 986213025 986208175

36017430 IES Ricardo Mella 986253711 986260726

Vilagarcía de Arousa 36013771 IES Fermín Bouza Brey 986503800 986501858
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