


CM Coidados auxiliares de enfermaría
Ciclo formativo de grao medio Título LOXSE

Perfil profesional Duración

1.400 horas

Que se aprende
a facer?

Pro por cio nar coi da dos au xi lia res ao pa cien te ou clien te e ac tuar so bre as con di cións sa ni ta rias
do seu con tor no como mem bro dun equi po de en fer ma ría nos cen tros sa ni ta rios de aten ción
es pe cia li za da e de aten ción pri ma ria, bai xo a de pen den cia do di plo ma do de en fer ma ría e, de
ser o caso, como mem bro dun equi po de saú de na asis ten cia sa ni ta ria de ri va da da prác ti ca do
exercicio liberal, baixo a supervisión correspondente.

En que ámbitos
se traballa?

Orga ni za ción e xes tión da uni da de ou con sul ta, pres ta ción do ser vi zo e edu ca ción sanitaria.

Que ocupacións
se desempeñan?

Au xi liar de en fer ma ría ou clí ni ca, de bal nea rios, de aten ción pri ma ria e coi da dos de en fer me ría
a do mi ci lio; au xi liar bu co den tal, xe riá tri co, pe diá tri co, de es te ri li za ción, de uni da des especiais
e de saúde mental.

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 CM0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material 160
1º CMHC55 Horas á disposición do centro 55
1º CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria 55
1º CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente 130
1º CM0RET Relacións no equipo de traballo 55
1º CM0310 Técnicas básicas de enfermaría 320
1º CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica 130
2º CM0302 Formación en centros de traballo 440

Que título se
obtén?

Técnico en coidados auxiliares de enfermaría.



CM Emerxencias sanitarias
Ciclo formativo de grao medio Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Exe cu tar as ac ti vi da des de  tras la do do pa cien te ao cen tro sa ni ta rio, pres tar aten ción bá si ca sa -
ni ta ria e psi co ló xi ca no con tor no prehos pi ta la rio, le var a cabo ac ti vi da des de te leo pe ra ción e
te lea sis ten cia sa ni ta ria, e co la bo rar na or ga ni za ción e no de sen vol ve men to dos plans de emer -
xen cia, dos dis po si ti vos de ris co pre vi si bles e da lo xís ti ca sa ni ta ria ante unha emerxencia
individual ou colectiva, ou unha catástrofe.

En que ámbitos
se traballa?

No sec tor sa ni ta rio pú bli co ou pri va do re la cio na do co tras la do de pa cien tes ou ví ti mas, e a
pres ta ción de aten ción sa ni ta ria e psi co ló xi ca ini cial, coa co la bo ra ción na pre pa ra ción e no de -
sen vol ve men to da lo xís ti ca sa ni ta ria ante emer xen cias co lec ti vas ou ca tás tro fes, así como par -
ti ci pan do na pre pa ra ción de plans de emer xen cia e dis po si ti vos de risco previsible do ámbito da 
protección civil.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co/a en trans por te sa ni ta rio, téc ni co/a de emer xen cias sa ni ta rias, ope ra dor/a de te lea sis -
ten cia, ope ra dor/a de cen tros de coor di na ción de urxencias e emerxencias.

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 MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas 107
1º MP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia 53
1º MP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia 266
1º MP0054 Dotación sanitaria 107
1º MP0062 Formación e orientación laboral 107
1º MP0053 Loxística sanitaria en emerxencias 160
1º MP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo 80
1º MP0060 Teleemerxencias 80
2º MP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia 227
2º MP0063 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0057 Evacuación e traslado de pacientes 245
2º MP0064 Formación en centros de traballo 410
2º MP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos

previsibles
105

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

Que título se
obtén?

Técnico en emerxencias sanitarias.



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

MP0052 Mantemento mecánico preventivo do
vehículo.

MP0054 Dotación sanitaria.

UC0069_1 Manter preventivamente o vehículo
sanitario e controlar a súa dotación
material.

MP0053 Loxística sanitaria en emerxencias. UC0360_2 Colaborar na organización e no
desenvolvemento da loxística
sanitaria en escenarios con múltiples 
vítimas e catástrofes, asegurando o
abastecemento e a xestión de
recursos e apoiando os labores de
coordinación en situacións de crise.

MP0055 Atención sanitaria inicial en situacións
de emerxencia.

MP0056 Atención sanitaria especial en
situacións de emerxencia.

UC0070_2 Prestarlle ao paciente soporte vital
básico e apoio ao soporte vital
avanzado.

MP0055 Atención sanitaria inicial en situacións
de emerxencia.

UC0361_2 Prestar atención sanitaria inicial a
múltiples vítimas.

MP0057 Evacuación e traslado de pacientes. UC0071_2 Trasladar o paciente ao centro
sanitario útil.

MP0058 Apoio psicolóxico en situacións de
emerxencia.

UC0072_2 Aplicar técnicas de apoio psicolóxico 
e social en situacións de crise.

MP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de
riscos previsibles.

UC0362_2 Colaborar na preparación e na
execución de plans de emerxencias e 
de dispositivos de risco previsible.

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

UC0069_1 Manter preventivamente o vehículo
sanitario e controlar a súa dotación
material.

MP0052 Mantemento mecánico preventivo do
vehículo.

MP0054 Dotación sanitaria.
UC0070_2 Prestarlle ao paciente soporte vital

básico e apoio ao soporte vital
avanzado.

MP0055 Atención sanitaria inicial en situacións
de emerxencia.

MP0056 Atención sanitaria especial en
situacións de emerxencia.

UC0071_2 Trasladar o paciente ao centro
sanitario útil.

MP0057 Evacuación e traslado de pacientes.

UC0072_2 Aplicar técnicas de apoio psicolóxico
e social en situacións de crise.

MP0058 Apoio psicolóxico en situacións de
emerxencia.

UC0360_2 Colaborar na organización e no
desenvolvemento da loxística
sanitaria en escenarios con múltiples
vítimas e catástrofes, asegurando o
abastecemento e a xestión de
recursos e apoiando os labores de
coordinación en situacións de crise.

MP0053 Loxística sanitaria en emerxencias.

UC0361_2 Prestar atención sanitaria inicial a
múltiples vítimas.

MP0055 Atención sanitaria inicial en situacións
de emerxencia.

UC0362_2 Colaborar na preparación e na
execución de plans de emerxencias e
de dispositivos de risco previsible.

MP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de
riscos previsibles.



CM Farmacia e parafarmacia
Ciclo formativo de grao medio Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Asis tir na dis pen sa ción e na ela bo ra ción de pro du tos far ma céu ti cos e afíns, e rea li zar a ven da
de pro du tos pa ra far ma céu ti cos, fo men tan do a pro mo ción da saú de e exe cu tan do ta re fas ad -
mi nis tra ti vas e de con trol de al ma cén, con for me as es pe ci fi ca cións de calidade, seguridade e
protección ambiental.

En que ámbitos
se traballa?

En es ta ble ce men tos de ven da de pro du tos far ma céu ti cos, pa ra far ma céu ti cos e, en xe ral, pro -
du tos re la cio na dos coa saú de hu ma na ou ani mal, así como coa cos mé ti ca, a fi to te ra pia e ou -
tros. Do mes mo xei to, pode exer cer a súa ac ti vi da de en pe que nos la bo ra to rios de elaboración
de produtos farmacéuticos e afíns.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co/a en far ma cia. Téc ni co/a au xi liar de far ma cia. Téc ni co/a de al ma cén de me di ca men tos.
Téc ni co/a en far ma cia hos pi ta la ria. Téc ni co/a en es ta ble ce men tos de parafarmacia.

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 MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas 107
1º MP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos 213
1º MP0099 Disposición e venda de produtos 107
1º MP0106 Formación e orientación laboral 107
1º MP0104 Formulación maxistral 187
1º MP0103 Operacións básicas de laboratorio 239
2º MP0102 Dispensación de produtos parafarmacéuticos 210
2º MP0107 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0108 Formación en centros de traballo 410
2º MP0100 Oficina de farmacia 157
2º MP0020 Primeiros auxilios 53
2º MP0105 Promoción da saúde 157

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

Que título se
obtén?

Técnico en farmacia e parafarmacia.

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

MP0100 Oficina de farmacia. UC0363_2 Controlar os produtos e os materiais, 
a facturación e a documentación en
establecementos e servizos de
farmacia.

MP0101 Dispensación de produtos
farmacéuticos.

UC0364_2 Asistir na dispensación de produtos
farmacéuticos, informando as
persoas usuarias sobre a súa
utilización e determinando
parámetros somatométricos
sinxelos, baixo a supervisión de
persoal facultativo.



Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0102 Dispensación de produtos
parafarmacéuticos.

UC0365_2 Asistir na dispensación de produtos
sanitarios e parafarmacéuticos,
informando as persoas usuarias
sobre a súa utilización, baixo a
supervisión de persoal facultativo.

MP0104 Formulación maxistral. UC0366_2 Asistir na elaboración de fórmulas
maxistrais, preparacións oficinais,
dietéticas e cosméticas, baixo a
supervisión de persoal facultativo.

MP0105 Promoción da saúde. UC0367_2 Asistir na realización de análises
clínicas elementais e normalizadas,
baixo a supervisión de persoal
facultativo.

UC0368_2 Colaborar na promoción e na
protección da saúde, na prevención
de doenzas e na educación sanitaria, 
baixo a supervisión de persoal
facultativo.

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

UC0363_2 Controlar os produtos e os materiais,
a facturación e a documentación en
establecementos e servizos de
farmacia.

MP0100 Oficina de farmacia.

UC0364_2 Asistir na dispensación de produtos
farmacéuticos, informando as
persoas usuarias sobre a súa
utilización e determinando
parámetros somatométricos sinxelos,
baixo a supervisión de persoal
facultativo.

MP0101 Dispensación de produtos
farmacéuticos.

UC0365_2 Asistir na dispensación de produtos
sanitarios e parafarmacéuticos,
informando as persoas usuarias sobre 
a súa utilización, baixo a supervisión
de persoal facultativo.

MP0102 Dispensación de produtos
parafarmacéuticos.

UC0366_2 Asistir na elaboración de fórmulas
maxistrais, preparacións oficinais,
dietéticas e cosméticas, baixo a
supervisión de persoal facultativo.

MP0104 Formulación maxistral.

UC0367_2 Asistir na realización de análises
clínicas elementais e normalizadas,
baixo a supervisión de persoal
facultativo.

MP0105 Promoción da saúde.

UC0368_2 Colaborar na promoción e na
protección da saúde, na prevención
de doenzas e na educación sanitaria,
baixo a supervisión de persoal
facultativo.

MP0105 Promoción da saúde.



CS Anatomía patolóxica e citoloxía
Ciclo formativo de grao superior Título LOXSE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Rea li zar ao seu ni vel ne crop sias, pro ce sar biop sias e rea li zar o es tu do ci to ló xi co de mos tras clí -
ni cas, in ter pre tan do e va li dan do os re sul ta dos téc ni cos, para que sir van como so por te ao diag -
nós ti co clí ni co ou mé di co-le gal, or ga ni zan do e pro gra man do ao seu ni vel o tra ba llo, cum prin do 
cri te rios de ca li da de do ser vi zo e de óp ti mo apro vei ta men to de recursos, baixo a supervisión
correspondente.

En que ámbitos
se traballa?

Esta fi gu ra pro fe sio nal lo ca lí za se nas fun cións ou sub fun cións de or ga ni za ción e xes tión da uni -
da de de tra ba llo, re cep ción, iden ti fi ca ción, pre pa ra ción e dis tri bu ción de mos tras, pro ce sa do
de mos tras, con trol de ca li da de dos resultados, investigación e docencia.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co es pe cia lis ta en ana to mía pa to ló xi ca. Ci to téc ni co. Axu dan te de forense.

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 CS0443 Citoloxía xinecolóxica 265
1º CS0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CS0468 Fotografía macro e microscópica 55
1º CSHC80 Horas á disposición do centro 80
1º CS0479 Necropsias 160
1º CS0483 Organización e xestión da área de traballo asignada na

unidade/gabinete de anatomía patolóxica e citoloxía
80

1º CS0482 Proceso de tecidos e citopreparación 265
2º CS0441 Citoloxía de mostras non xinecolóxicas obtidas por punción 120
2º CS0442 Citoloxía de segregacións e líquidos 120
2º CS0458 Formación en centros de traballo 710
2º CS0495 Proxecto integrado 90

Que título se
obtén?

Técnico superior en anatomía patolóxica e citoloxía.



CS Saúde ambiental
Ciclo formativo de grao superior Título LOXSE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Rea li zar as ope ra cións de ins pec ción ne ce sa rias para iden ti fi car, con tro lar, vi xiar, ava liar e, de
ser o caso, co rri xir os fac to res de ris co am bien tal para a saú de, de sen vol ven do pro gra mas de
edu ca ción e pro mo ción da saú de das per soas na súa in te rac ción co me dio am bien te, baixo a
supervisión correspondente.

En que ámbitos
se traballa?

 nóic az in agrO e  nóit sex da d ad inu e de  ,oll ab art de  nóic at serp do  ,oz iv res  ,nóic ag it sev ni  nec od -
cia e edu ca ción sanitaria.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co en saú de am bien tal. Téc ni co en con trol de au gas de con su mo. Téc ni co en con ta mi na -
ción at mos fé ri ca. Téc ni co en xestión de residuos.

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 CS0440 Augas de uso e consumo 345
1º CS0445 Contaminación atmosférica, ruídos e radiacións 185
1º CS0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CSHC80 Horas á disposición do centro 80
1º CS0481 Organización e xestión da unidade de saúde ambiental 110
1º CS0626 Produtos químicos e vectores de interese na saúde pública 185
2º CS0447 Control e vixilancia da contaminación da alimentación 295
2º CS0453 Educación sanitaria e promoción da saúde 130
2º CS0459 Formación en centros de traballo 380
2º CS0496 Proxecto integrado 90
2º CS0510 Residuos sólidos e medio construído 145

Que título se
obtén?

Técnico superior en saúde ambiental.



CS Dietética
Ciclo formativo de grao superior Título LOXSE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Ela bo rar die tas adap ta das a per soas e/ou co lec ti vos e con tro lar a ca li da de da ali men ta ción hu -
 an am z il ana  od na os seus t rop moc  sot nem a t nem ila  soir a e as súas ec en  sed ad is irt un ian oic s, así

como pro gra mar e apli car ac ti vi da des edu ca ti vas que me llo ren os há bi tos de ali men ta ción da
poboación, baixo a supervisión correspondente.

En que ámbitos
se traballa?

Orga ni za ción e xes tión da súa uni da de ou ga bi ne te de tra ba llo, pres ta ción de ser vi zos, con trol
de ca li da de e edu ca ción sanitaria.

Que ocupacións
se desempeñan?

Die tis ta. Téc ni co en die té ti ca e nu tri ción. Res pon sa ble de ali men ta ción en em pre sas de cá te -
ring. Téc ni co en hi xie ne dos ali men tos. Con sul tor en ali men ta ción. Educador sanitario.

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 CS0436 Alimentación equilibrada 290
1º CS0446 Control alimentario 185
1º CS0456 Fisiopatoloxía aplicada á dietética 215
1º CS0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CSHC80 Horas á disposición do centro 80
1º CS0630 Organización e xestión da área de traballo asignada na

unidade/gabinete de dietética
80

1º CS0RCT Relacións no contorno de traballo 55
2º CS0452 Dietoterapia 220
2º CS0453 Educación sanitaria e promoción da saúde 130
2º CS0460 Formación en centros de traballo 380
2º CS0478 Microbioloxía e hixiene alimentaria 220
2º CS0497 Proxecto integrado 90

Que título se
obtén?

Técnico superior en dietética.



CS Documentación sanitaria
Ciclo formativo de grao superior Título LOXSE

Perfil profesional Duración

1.400 horas

Que se aprende
a facer?

De fi nir e or ga ni zar pro ce sos de tra ta men to da in for ma ción e da do cu men ta ción clí ni ca, co di fi -
cán doa e ga ran tin do o cum pri men to das nor mas da ad mi nis tra ción sa ni ta ria e dos sis te mas de
cla si fi ca ción e co di fi ca ción in ter na cio nais, baixo a supervisión correspondente.

En que ámbitos
se traballa?

 nóic az in agrO e  nóit sex da d ad inu e de  ,oll ab art  nóic at serp de  soz iv res e  lort noc de calidade.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co de do cu men ta ción sa ni ta ria. Téc ni co de co di fi ca ción. Uni da des de do cu men ta ción clí -
ni ca. Arqui vo de his to rias clí ni cas. Ava lia ción e con trol de ca li da de da prestación sanitaria.

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 CS0438 Aplicacións informáticas xerais 80
1º CS0444 Codificación de datos clínicos e non clínicos 290
1º CS0449 Definición e tratamento de documentación clínica 110
1º CS0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CSHC50 Horas á disposición do centro 50
1º CS0624 Organización de arquivos clínicos 130
1º CS0498 Proxecto integrado 80
1º CS0RCT Relacións no contorno de traballo 55
1º CS0511 Validación e explotación das bases de datos sanitarias 110
2º CS0461 Formación en centros de traballo 440

Que título se
obtén?

Técnico superior en documentación sanitaria.



CS Hixiene bucodental
Ciclo formativo de grao superior Título LOXSE

Perfil profesional Duración

1.400 horas

Que se aprende
a facer?

Pro mo ver a saú de das per soas e da co mu ni da de, pro gra man do e de sen vol ven do ac ti vi da des
pre ven ti vas e asis ten ciais, como mem bro dun equi po de saú de bu co den tal, exe cu tan do esas
ac ti vi da des me dian te a ex plo ra ción, de tec ción e re xis tro do es ta do de saú de ou en fer mi da de
bu co den tal das per soas e or ga ni zan do e pro gra man do ao seu ni vel o tra ba llo, bai xo cri te rios de 
ca li da de, se gu ri da de e óptimo aproveitamento de recursos, baixo a supervisión
correspondente.

En que ámbitos
se traballa?

m ev lov nes eD  ot ne de  snóic nuf de  nóic az in ag ro e  nóit sex da d ad inu e ou  et en ib ag de  ,oll ab art de 
 nóic at serp de  soz iv res  saic net sisa e  ,sov it nev erp de  lort noc de  ed ad il ac  aic nal ix iv( ól oim ed ipe  -

xi ca) e de educación sanitaria.

Que ocupacións
se desempeñan?

Hi xie nis ta den tal. Hi xie nis ta bu co den tal. Téc ni co es pe cia lis ta en hi xie ne bu co den tal. Edu ca dor
sa ni ta rio. Téc ni co su pe rior en hixiene bucodental.

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 CS0453 Educación sanitaria e promoción da saúde 130
1º CS0455 Exploración bucodental 185
1º CS0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CSHC85 Horas á disposición do centro 85
1º CS0484 Organización e xestión da área de traballo asignada na

unidade/gabinete de hixiene bucodental
80

1º CS0480 Prevención bucodental 185
1º CS0499 Proxecto integrado 80
1º CS0512 Vixilancia epidemiolóxica bucodental 160
2º CS0462 Formación en centros de traballo 440

Que título se
obtén?

Técnico superior en hixiene bucodental.



CS Imaxe para o diagnóstico
Ciclo formativo de grao superior Título LOXSE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Obter re xis tros grá fi cos do cor po hu ma no, de tipo mor fo ló xi co e fun cio nal con fins diag nós ti -
cos, pre pa ran do, ma ne xan do e con tro lan do os equi pos, in ter pre tan do e va li dan do os re sul ta -
dos téc ni cos en con di cións de ca li da de e de se gu ri da de am bien tal, bai xo a su per vi sión
co rres pon den te.

En que ámbitos
se traballa?

O téc ni co en ima xe para o diag nós ti co si túa se nas fun cións e sub fun cións de or ga ni za ción e
xes tión da uni da de ou ga bi ne te de tra ba llo, pres ta ción do ser vi zo, con trol de ca li da de,
investigación e docencia.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co en ima xe para o diag nós ti co. Téc ni co en pro tec ción ra dio ló xi ca. Téc ni co en ra dio lo xía
de in ves ti ga ción e ex pe ri men ta ción. De le ga do co mer cial de pro du tos hospitalarios e
farmacéuticos.

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 CS0437 Anatomía radiolóxica 105
1º CS0474 Fundamentos e técnicas de exploración en radioloxía

convencional
425

1º CS0475 Fundamentos e técnicas de exploración radiolóxica mediante
equipos de dixitalización de imaxes

215

1º CSHC55 Horas á disposición do centro 55
1º CS0485 Organización e xestión da área de traballo asignada na

unidade/gabinete de imaxe para o diagnóstico
80

1º CS0625 Procesado e tratamento da imaxe radiolóxica 80
2º CS0FOL Formación e orientación laboral 55
2º CS0463 Formación en centros de traballo 710
2º CS0473 Fundamentos e técnicas de exploración en medicina nuclear 120
2º CS0494 Protección radiolóxica 80
2º CS0500 Proxecto integrado 75

Que título se
obtén?

Técnico superior en imaxe para o diagnóstico.



CS Laboratorio de diagnóstico clínico
Ciclo formativo de grao superior Título LOXSE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Rea li zar es tu dos ana lí ti cos de mos tras bio ló xi cas hu ma nas, in ter pre tan do e va lo ran do os re sul -
ta dos téc ni cos, para que sir van como so por te ao diag nós ti co clí ni co e/ou orien ta dos á in ves ti -
ga ción, ac tuan do bai xo nor mas de ca li da de, se gu ri da de e am bien tais, or ga ni zan do e
ad mi nis tran do as áreas asig na das no co rres pon den te la bo ra to rio de diagnóstico clínico, baixo
a supervisión correspondente.

En que ámbitos
se traballa?

O téc ni co en la bo ra to rio de diag nós ti co clí ni co lo ca lí za se nas fun cións ou sub fun cións de or ga -
ni za ción e xes tión da uni da de de tra ba llo, pres ta ción do ser vi zo (toma de mos tras no seu ám bi -
to de com pe ten cias, pre pa ra ción de reac ti vos e he mo de ri va dos, rea li za ción de téc ni cas
ana lí ti cas en mos tras bio ló xi cas humanas), control de calidade, investigación e docencia.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co en la bo ra to rio de diag nós ti co clí ni co. Téc ni co en la bo ra to rio de in ves ti ga ción e ex pe ri -
men ta ción. Téc ni co en la bo ra to rio de to xi co lo xía. De le ga do co mer cial de produtos
hospitalarios e farmacéuticos.

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 CS0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CS0471 Fundamentos e técnicas de análises hematolóxicas e citolóxicas 450
1º CSHC80 Horas á disposición do centro 80
1º CS0486 Organización e xestión da área de traballo asignada na

unidade/gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
80

1º CS0509 Recollida, preparación e conservación de mostras biolóxicas
humanas

295

2º CS0464 Formación en centros de traballo 380
2º CS0470 Fundamentos e técnicas de análises bioquímicas 295
2º CS0472 Fundamentos e técnicas de análises microbiolóxicas 295
2º CS0501 Proxecto integrado 70

Que título se
obtén?

Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico.



CS Radioterapia
Ciclo formativo de grao superior Título LOXSE

Perfil profesional Duración

1.700 horas

Que se aprende
a facer?

Per mi te apli car tra ta men tos de ra dio te ra pia se gun do pres cri ción mé di ca: dis por aos pa cien tes
para a pro ba, cum prin do as nor mas de do si me tría e ra dio pro tec ción, así como o re gu la men to
da ins ta la ción ra dioac ti va es pe cí fi ca da súa uni da de; or ga ni zar e pro gra mar o tra ba llo bai xo
cri te rios de ca li da de do ser vi zo e óp ti mo apro vei ta men to dos re cur sos dis po ñi bles; ad mi nis trar
e xes tio nar a in for ma ción téc ni co-sa ni ta ria do servizo ou da unidade, baixo a supervisión
correspondente.

En que ámbitos
se traballa?

Orga ni za ción e xes tión da uni da de de tra ba llo, pres ta ción do ser vi zo, in ves ti ga ción e docencia.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co en ra dio te ra pia; téc ni co en pro tec ción ra dio ló xi ca; de le ga do co mer cial en pro du tos
hos pi ta la rios e farmacéuticos.

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 CS0439 Atención técnico-sanitaria ao paciente 130
1º CS0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CS0476 Fundamentos e técnicas de tratamentos de braquiterapia 160
1º CS0477 Fundamentos e técnicas de tratamentos de teleterapia 320
1º CSHC55 Horas á disposición do centro 55
1º CS0487 Organización e xestión da área de traballo asignada na

unidade/gabinete de radioterapia
80

1º CS0494 Protección radiolóxica 80
1º CS0504 Proxecto integrado 80
2º CS0467 Formación en centros de traballo 740

Que título se
obtén?

Técnico superior en radioterapia.



CS Audioloxía protésica
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Se lec cio nar e adap tar pró te ses au di ti vas rea li zan do a ava lia ción au dio ló xi ca, o se gui men to da
per soa usua ria e o man te men to de pró te ses, así como de ter mi nar me di das de pro tec ción acús -
ti ca a par tir da avaliación dos niveis sonoros.

En que ámbitos
se traballa?

No sec tor sa ni ta rio pú bli co e pri va do, en em pre sas pri va das do sec tor, en ga bi ne tes au dio pro -
té si cos e en pre ven ción de efec tos de ruído ambiental.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co/a su pe rior en au dio pró te se. Téc ni co/a es pe cia lis ta au dio pro te sis ta. Téc ni co/a en ela bo -
ra ción de mol des e pro tec to res au di ti vos. Téc ni co/a en me di ción de nivel sonoro.
Audiometrista.

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 MP0201 Acústica e elementos de protección sonora 187
1º MP0204 Atención á persoa hipoacúsica 107
1º MP0199 Características anatomosensoriais auditivas 292
1º MP0207 Formación e orientación laboral 107
1º MP0200 Tecnoloxía electrónica en audioprótese 267
2º MP0205 Audición e comunicación verbal 53
2º MP0202 Elaboración de moldes e protectores auditivos 262
2º MP0203 Elección e adaptación de próteses auditivas 262
2º MP0208 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0209 Formación en centros de traballo 384
2º MP0206 Proxecto de audioloxía protésica 26

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

Que título se
obtén?

Técnico superior en audioloxía protésica.



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

MP0199 Características anatomosensoriais
auditivas.

UC0383_3 Analizar as características
anatomosensoriais auditivas.

MP0200 Tecnoloxía electrónica en audioprótese. UC0386_3 Reparar próteses auditivas.
MP0201 Acústica e elementos de protección

sonora.
UC0387_3 Medir niveis sonoros e recomendar

proteccións contra o ruído.
MP0202 Elaboración de moldes e protectores

auditivos.
UC0385_3 Elaborar adaptadores anatómicos,

protectores e próteses auditivas.
MP0203 Elección e adaptación de próteses

auditivas.
UC0384_3 Seleccionar e adaptar próteses

auditivas.
MP0208 Empresa e iniciativa emprendedora. UC0382_3 Xestionar un gabinete

audioprotésico.

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

UC0382_3 Xestionar un gabinete
audioprotésico.

MP0208 Empresa e iniciativa emprendedora.

UC0383_3 Analizar as características
anatomosensoriais auditivas.

MP0199 Características anatomosensoriais
auditivas.

UC0386_3 Reparar próteses auditivas. MP0200 Tecnoloxía electrónica en audioprótese.
UC0387_3 Medir niveis sonoros e recomendar

proteccións contra o ruído.
MP0201 Acústica e elementos de protección

sonora.
UC0385_3 Elaborar adaptadores anatómicos,

protectores e próteses auditivas.
MP0202 Elaboración de moldes e protectores

auditivos.
UC0384_3 Seleccionar e adaptar próteses

auditivas.
MP0203 Elección e adaptación de próteses

auditivas.



CS Próteses dentais
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

De se ñar, fa bri car e re pa rar pró te ses den to fa ciais, apa re llos de or to don cia e fé ru las oclu sais se -
gun do pres cri ción e in di ca cións fa cul ta ti vas, así como efec tuar o rea xus te ne ce sa rio para o seu
aca ba men to e xes tio nar un la bo ra to rio de pró te ses den tais rea li zan do as ope ra cións para a co -
mer cia li za ción do pro du to, e res pec tan do a nor ma ti va de se gu ri da de e protección ambiental,
así como as especificacións de calidade.

En que ámbitos
se traballa?

No  rot ces  ,oir at in as en  sas erp me  sad av irp ou en  snóic ut it sni  ,siaic net sisa como  et nac irb af de
pro du tos sa ni ta rios den tais á me di da en la bo ra to rios de pró te se den tal, como tra ba lla dor au tó -
no mo ou por con ta allea, e en em pre sas da in dus tria den tal, como fá bri cas pro ve do ras de ma -
te riais e ma qui na ria, ou en de pó si tos den tais, par ti ci pan do nas ac ti vi da des de for ma ción
es pe cí fi cas da em pre sa. Ta mén pode de sen vol ver a súa ac ti vi da de no cam po da in ves ti ga ción
tec no ló xi ca den tro de em pre sas do sec tor den tal e na ins tru ción na in dus tria den tal im par tin do
cur sos bá si cos ou avan za dos so bre no vos ma te riais e novas técnicas. A súa actividade está
sometida a regulación pola Administración sanitaria estatal.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co/a su pe rior en pró te ses den tais, téc ni co/a es pe cia lis ta en pró te ses den tais, res pon sa ble
téc ni co/a dun la bo ra to rio de pró te se den tal, co mer cial na in dus tria den tal ou de pó si tos den -
tais, res pon sa ble téc ni co/a en de par ta men tos de in ves ti ga ción e desenvolvemento de produtos 
na industria dental.

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 MP0856 Aparellos de ortodoncia e férulas oclusais 266
1º MP0854 Deseño funcional de próteses 133
1º MP0862 Formación e orientación laboral 107
1º MP0821 Laboratorio de próteses dentais 80
1º MP0855 Próteses completas 187
1º MP0857 Restauracións e estruturas metálicas en prótese fixa 187
2º MP0863 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0864 Formación en centros de traballo 384
2º MP0858 Próteses parciais removibles metálicas, de resina e

mixtas
210

2º MP0860 Próteses sobre implantes 157
2º MP0861 Proxecto de próteses dentais 26
2º MP0859 Restauracións e recubrimentos estéticos 210

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

Que título se
obtén?

Técnico superior en próteses dentais.



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

MP0821 Laboratorio de próteses dentais. UC2087_3 Xestionar un centro ou unha
instalación do laboratorio de prótese 
dental e organizar os procesos de
deseño, preparación, elaboración,
fabricación e reparación de próteses
dentofaciais, aparellos de ortodoncia 
e férulas oclusais.

MP0854 Deseño funcional de próteses. UC2088_3 Interpretar as prescricións
facultativas, definir o produto,
programar, preparar e controlar a
fabricación e/ou reparación de
próteses dentofaciais, aparellos de
ortodoncia e férulas oclusais.

MP0855 Próteses completas. UC2089_3 Deseñar, preparar, elaborar, fabricar
e reparar próteses completas
removibles de resina.

MP0856 Aparellos de ortodoncia e férulas
oclusais.

UC2090_3 Deseñar, preparar, elaborar, fabricar
e reparar aparellos de ortodoncia e
férulas oclusais.

MP0857 Restauracións e estruturas metálicas en 
prótese fixa.

UC2091_3 Deseñar, preparar, elaborar, fabricar
e reparar restauracións e estruturas
metálicas para a elaboración de
próteses dentais de metal-cerámica
e/ou metal-resina fixas.

MP0858 Próteses parciais removibles metálicas,
de resina e mixtas.

UC2092_3 Deseñar, preparar, elaborar, fabricar
e reparar próteses parciais
removibles metálicas, de resina e
mixtas.

MP0859 Restauracións e recubrimentos
estéticos.

UC2093_3 Deseñar, preparar, elaborar, fabricar
e reparar recubrimentos estéticos e
restauracións de cerámica ou resina,
con ou sen metal.

MP0860 Próteses sobre implantes. UC2094_3 Deseñar, preparar, elaborar, fabricar
e reparar próteses dentais sobre
implantes.



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

UC2087_3 Xestionar un centro ou unha
instalación do laboratorio de prótese
dental e organizar os procesos de
deseño, preparación, elaboración,
fabricación e reparación de próteses
dentofaciais, aparellos de ortodoncia
e férulas oclusais.

MP0821 Laboratorio de próteses dentais.

UC2089_3 Deseñar, preparar, elaborar, fabricar
e reparar próteses completas
removibles de resina.

MP0855 Próteses completas.

UC2090_3 Deseñar, preparar, elaborar, fabricar
e reparar aparellos de ortodoncia e
férulas oclusais.

MP0856 Aparellos de ortodoncia e férulas
oclusais.

UC2091_3 Deseñar, preparar, elaborar, fabricar
e reparar restauracións e estruturas
metálicas para a elaboración de
próteses dentais de metal-cerámica
e/ou metal-resina fixas.

MP0857 Restauracións e estruturas metálicas en 
prótese fixa.

UC2092_3 Deseñar, preparar, elaborar, fabricar
e reparar próteses parciais
removibles metálicas, de resina e
mixtas.

MP0858 Próteses parciais removibles metálicas,
de resina e mixtas.

UC2093_3 Deseñar, preparar, elaborar, fabricar
e reparar recubrimentos estéticos e
restauracións de cerámica ou resina,
con ou sen metal.

MP0859 Restauracións e recubrimentos
estéticos.

UC2094_3 Deseñar, preparar, elaborar, fabricar
e reparar próteses dentais sobre
implantes.

MP0860 Próteses sobre implantes.

Nota: O módulo profesional MP0854: deseño funcional de próteses validarase cando se teñan acreditadas
todas as unidades de competencia UC2088_3, UC2089_3, UC2090_3, UC2091_3, UC2092_3,
UC2093_3 e UC2094_3.





Oferta de ensinanzas sostidas con fondos públicos
Réxime Código Ciclo

Réxime de adultos
a distancia

ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia

ZMSAN01 Emerxencias sanitarias

Réxime de adultos
presencial

ZSSAN01 Audioloxía protésica

ZS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico

ZS19005 Hixiene bucodental

ZS19004 Documentación sanitaria

ZS19003 Dietética

ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia

ZMSAN01 Emerxencias sanitarias

ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

Réxime 
ordinario

CSSAN02 Próteses dentais

CSSAN01 Audioloxía protésica

CS19010 Radioterapia

CS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico

CS19006 Imaxe para o diagnóstico

CS19005 Hixiene bucodental

CS19004 Documentación sanitaria

CS19003 Dietética

CS19002 Saúde ambiental

CS19001 Anatomía patolóxica e citoloxía

CMSAN02 Farmacia e parafarmacia

CM19001 Coidados auxiliares de
enfermaría

Concello Código Centro

A Coruña
Arzúa 15020313 EFAG El Piñeiral �

Cee 15003212 IES Agra de Raíces �

Coruña, A 15022607 CIFP Ánxel Casal - Monte
Alto

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

15021986 CPR Cruz Roja Española � �

15004356 CPR Nebrija Torre de
Hércules

� �

15004265 CPR Plurilingüe Liceo La
Paz

�

Ferrol 15021469 IES Leixa � � � � �

Noia 15026731 IES Campo de San Alberto �

Pobra do
Caramiñal, A

15025530 IES da Pobra do
Caramiñal

� �

Santiago de
Compostela

15023466 IES Lamas de Abade � � � � � � � � �

Lugo
Burela 27013958 IES Monte Castelo � � �

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

Monforte de
Lemos

27007247 IES Francisco Daviña Rey �

Ourense
Barco de
Valdeorras, O

32001725 IES Lauro Olmo �

Ourense 32008902 IES A Carballeira - Marcos 
Valcárcel

� � � � � � �

32015530 CPR Estudios San Martín �

32008914 CPR Santo Cristo � �



Réxime Código Ciclo

Réxime de adultos
a distancia

ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia

ZMSAN01 Emerxencias sanitarias

Réxime de adultos
presencial

ZSSAN01 Audioloxía protésica

ZS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico

ZS19005 Hixiene bucodental

ZS19004 Documentación sanitaria

ZS19003 Dietética

ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia

ZMSAN01 Emerxencias sanitarias

ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

Réxime 
ordinario

CSSAN02 Próteses dentais

CSSAN01 Audioloxía protésica

CS19010 Radioterapia

CS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico

CS19006 Imaxe para o diagnóstico

CS19005 Hixiene bucodental

CS19004 Documentación sanitaria

CS19003 Dietética

CS19002 Saúde ambiental

CS19001 Anatomía patolóxica e citoloxía

CMSAN02 Farmacia e parafarmacia

CM19001 Coidados auxiliares de
enfermaría

Concello Código Centro

Verín 32013582 IES García-Barbón �

Pontevedra
Pontevedra 36006730 IES Frei Martín Sarmiento � � � � �

36006419 IES Montecelo � �

Redondela 36019566 IES de Chapela � � � � �

Vigo 36013448 CIFP Manuel Antonio � � � � �

36017430 IES Ricardo Mella � � � � � �

36011622 CPR Aloya �

36016152 CPR Divino Maestro �

36016723 CPR Mendiño �

36011348 CPR San Miguel �

36011521 CPR Vivas � �

Vilagarcía de
Arousa

36012471 IES Castro Alobre �



Información
Concello Código Centro Teléfono Fax

A Coruña
Arzúa 15020313 EFAG El Piñeiral 981500580 -

Cee 15003212 IES Agra de Raíces 981745950 981745950

Coruña, A 15022607 CIFP Ánxel Casal - Monte Alto 981210112 981210215

15021986 CPR Cruz Roja Española 981169163 981169909

15004356 CPR Nebrija Torre de Hércules 981259006

15004265 CPR Plurilingüe Liceo La Paz 981286299 981134642

Ferrol 15021469 IES Leixa 981328900 981328951

Noia 15026731 IES Campo de San Alberto 981822800 981822887

Pobra do Caramiñal, A 15025530 IES da Pobra do Caramiñal 981833900 981833901

Santiago de Compostela 15023466 IES Lamas de Abade 981592461 981592461

Lugo
Burela 27013958 IES Monte Castelo 982580889 982580938

Lugo 27006516 CIFP Politécnico de Lugo 982220328 982223275

Monforte de Lemos 27007247 IES Francisco Daviña Rey 982400460 982416262

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

Ourense 32015530 CPR Estudios San Martín 988221990 988221990

32008914 CPR Santo Cristo 988220588 988220588

32008902 IES A Carballeira - Marcos Valcárcel 988221312 988227935

Verín 32013582 IES García-Barbón 988410379 988414434

Pontevedra
Pontevedra 36006730 IES Frei Martín Sarmiento 986852654 986852066

36006419 IES Montecelo 986850261 986866857

Redondela 36019566 IES de Chapela 986453330 986453250

Vigo 36013448 CIFP Manuel Antonio 986273800 986253907

36011622 CPR Aloya 986420722 986410857

36016152 CPR Divino Maestro 986371686 -

36016723 CPR Mendiño 986293444 -

36011348 CPR San Miguel 986221325 986224498

36011521 CPR Vivas 986227085 986223800

36017430 IES Ricardo Mella 986253711 986260726

Vilagarcía de Arousa 36012471 IES Castro Alobre 986501000 986501285
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