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CM Comercio
Ciclo formativo de grao medio Título LOXSE
Perfil profesional Duración

1.400 horas

Que se aprende
a facer?

Exe cu tar os plans de ac tua ción es ta ble ci dos para a co mer cia li za ción de pro du tos e/ou ser vi zos
nas me llo res con di cións de ca li da de, tem po, lu gar e pre zo, e ad mi nis trar e xes tio nar un pe que -
no establecemento comercial.

En que ámbitos
se traballa?

m an ec amlA  ,ot ne  ,nóic ub irt sid  ,sad nev  nóic neta ao  oc ilb úp e  ,set neilc e nóic am ina  do  elb at se -
 ot nem ec comercial.

Que ocupacións
se desempeñan?

Co mer cian te, em pre ga do de re po si ción, de pen den te en xe ral e de ofi cio, en car ga do de ten da,
ven de dor téc ni co, re pre sen tan te co mer cial, xefe de cai xa, em pre ga do de aten ción ao clien te,
al ma ce nis ta e empregado de axencias comerciais.

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 CM0084 Administración e xestión dun pequeno establecemento comercial 130
1º CM0085 Animación do punto de venda 160
1º CM0086 Aplicacións informáticas de propósito xeral 110
1º CM0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CMHC70 Horas á disposición do centro 70
1º CM0088 Lingua estranxeira (inglés) 110
1º CM0089 Operacións de almacenaxe 110
1º CM0090 Operacións de venda 160
1º CM0RET Relacións no equipo de traballo 55
2º CM0087 Formación en centros de traballo 440

Que título se
obtén?

Técnico en comercio.



CS Comercio internacional
Ciclo formativo de grao superior Título LOXSE
Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Xes tio nar os plans de ac tua ción re la cio na dos coas ope ra cións de com pra ven da, al ma ce na men -
to, dis tri bu ción e fi nan cia men to no ám bi to in ter na cio nal, de acor do con ob xec ti vos e
procedementos establecidos.

En que ámbitos
se traballa?

Com pras, ven das, al ma ce na xes, dis tri bu ción e ad mi nis tra ción.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co en co mer cio ex te rior, ope ra cións ex te rio res (ban ca), lo xís ti ca, ad mi nis tra ción do co -
mer cio in ter na cio nal, trans por te in ter na cio nal, com pras, ven das, már ke ting in ter na cio nal e
almacenaxe de produtos.

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 CS0086 Almacenaxe de produtos 130
1º CS0087 Aplicacións informáticas de propósito xeral 110
1º CS0089 Financiamento internacional 160
1º CSHC55 Horas á disposición do centro 55
1º CS0099 Lingua estranxeira en comercio internacional (inglés) 160
1º CS0101 Márketing internacional 215
1º CS0113 Segunda lingua estranxeira 130
2º CS0FOL Formación e orientación laboral 55
2º CS0091 Formación en centros de traballo 380
2º CS0103 Medios de pagamento internacionais 90
2º CS0104 Negociación internacional 110
2º CS0109 Proxecto integrado 90
2º CS0114 Transporte internacional de mercadorías 130
2º CS0115 Xestión administrativa do comercio internacional 185

Que título se
obtén?

Técnico superior en comercio internacional.



CS Xestión comercial e márketing
Ciclo formativo de grao superior Título LOXSE
Perfil profesional Duración

1.400 horas

Que se aprende
a facer?

Obter e/ou ela bo rar a in for ma ción re fe ri da ao mer ca do, pro du to, ser vi zo, pre zo, dis tri bu ción e
co mu ni ca ción, xes tio nar os plans de ac tua ción co rres pon den tes ás com pras, lo xís ti ca e ven da
de pro du tos e/ou ser vi zos e su per vi sar a súa rea li za ción de con for mi da de coas instrucións
recibidas e a lexislación vixente.

En que ámbitos
se traballa?

Inves ti ga ción co mer cial, com pras, ven das, már ke ting e lo xís ti ca comercial.

Que ocupacións
se desempeñan?

Axu dan te do xefe de pro du to, téc ni co de com pra, téc ni co de ven da, téc ni co de no vas ins ta la -
cións, “mer chan di ser”, en car ga do de al ma cén, axu dan te do xefe de lo xís ti ca, coor di na dor xefe 
de gru po de re pre sen tan tes, xefe de ven das, téc ni co de már ke ting e téc ni co en tra ba llos de
campo de investigación comercial.

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 CS0087 Aplicacións informáticas de propósito xeral 110
1º CS0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CSHC75 Horas á disposición do centro 75
1º CS0097 Investigación comercial 80
1º CS0098 Lingua estranxeira (inglés) 130
1º CS0100 Loxística comercial 130
1º CS0102 Márketing no punto de venda 80
1º CS0108 Políticas de márketing 110
1º CS0110 Proxecto integrado 80
1º CS0117 Xestión da compravenda 110
2º CS0092 Formación en centros de traballo 440

Que título se
obtén?

Técnico superior en xestión comercial e márketing.



CS Transporte e loxística
Ciclo formativo de grao superior Título LOE
Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

A com pe ten cia xe ral des te tí tu lo con sis te en or ga ni zar, xes tio nar e con tro lar as ope ra cións do
trans por te de mer ca do rías e de via xei ros no ám bi to na cio nal e in ter na cio nal, e en pla ni fi car e
xes tio nar as ac ti vi da des lo xís ti cas dun ha em pre sa, de acor do coa nor ma ti va e cos ob xec ti vos
es ta ble ci dos pola di rec ción da em pre sa, no marco da calidade, a seguridade e o respecto
ambiental.

En que ámbitos
se traballa?

As per soas que ob te ñan este tí tu lo han exer cer a súa ac ti vi da de en em pre sas do sec tor do
trans por te e a lo xís ti ca, por con ta pro pia ou por con ta allea, rea li zan do fun cións de pla ni fi ca -
ción, or ga ni za ción, xes tión e co mer cia li za ción do ser vi zo de transporte e/ou de loxística.

Que ocupacións
se desempeñan?

Xefe de trá fi co de em pre sas de trans por te de via xei ros por es tra da, en ac ti vi da des de trans por -
te e en ac ti vi da des de trans por te com bi na do; xefe de ope ra cións, de es ta ción de au to bu ses, de
cir cu la ción, de al ma cén, de ad mi nis tra ción en trans por te te rres tre, aé reo, ma rí ti mo e mul ti mo -
dal; xe ren te da em pre sa de trans por te; ins pec tor de trans por te de via xei ros por es tra da; xes tor
de trans por te por es tra da; ad mi nis tra ti vo de ser vi zo de trans por te por es tra da; axen te de trans -
por tes e de car ga; co mer cial de ser vi zos de trans por te; ope ra dor de trans por te por ta a por ta e
lo xís ti co; tran si ta rio; con sig na ta rio de buques; técnico en loxística do transporte e en loxística
inversa; coordinador loxístico.

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 MP0624 Comercialización do transporte e a loxística 132
1º MP0631 Formación e orientación laboral 107
1º MP0179 Inglés 160
1º MP0622 Transporte internacional de mercadorías 187
1º MP0627 Xestión administrativa do comercio internacional 187
1º MP0623 Xestión económica e financeira da empresa 187
2º MP0632 Formación en centros de traballo 384
2º MP0625 Loxística de almacenamento 123
2º MP0626 Loxística de aprovisionamento 105
2º MP0629 Organización do transporte de mercadorías 140
2º MP0628 Organización do transporte de viaxeros 87
2º MP0630 Proxecto de transporte e loxística 26
2º MP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística 175

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

Que título se
obtén?

Técnico superior en transporte e loxística.



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

MP0623 Xestión económica e financeira da
empresa.

UC2183_3 Xestionar a actividade
económico-financeira do transporte
por estrada.

MP0179 Inglés. UC1006_2 Comunicarse en inglés cun nivel de
usuario independente, nas relacións 
e nas actividades de loxística e
transporte internacional.

MP0624 Comercialización do transporte e a
loxística.

UC2182_3 Comercializar servizos de transporte 
por estrada.

UC2184_3 Xestionar as relacións coa clientela
e o seguimento de operacións de
transporte por estrada.

MP0629 Organización do transporte de
mercadorías.

UC0247_3 Organizar e controlar a actividade
do departamento de tráfico ou
explotación nas empresas que
realicen transporte de mercadorías
por estrada.

UC0248_3 Planificar e xestionar as operacións
do tráfico ou a explotación nas
empresas que realicen transporte de 
mercadorías por estrada.

MP0628 Organización do transporte de
viaxeros.

UC2059_3 Establecer e organizar plans de
transporte de persoas viaxeiras por
estrada.

UC2060_3 Xestionar e supervisar as operacións 
de transporte de persoas viaxeiras
por estrada.

MP0621 Xestión administrativa do transporte e 
a loxística.

UC2061_3 Realizar a xestión administrativa e
documental de operacións de
transporte por estrada.

MP0626 Loxística de aprovisionamento. UC1003_3 Colaborar na elaboración do plan
de aprovisionamento.

UC1004_3 Realizar o seguimento e o control
do programa de aprovisionamento.

MP0625 Loxística de almacenamento. UC1014_3 Organizar o almacén de acordo cos
criterios e os niveis de actividade
previstos.

UC1015_2 Xestionar e coordinar as operacións
do almacén.

MP0627 Xestión administrativa do comercio
internacional.

UC0242_3 Realizar e controlar a xestión
administrativa nas operacións de
importación e exportación, e/ou
introdución e expedición de
mercadorías.

MP0622 Transporte internacional de
mercadorías.

UC1013_3 Organizar, xestionar e controlar as
operacións de transporte de longa
distancia.



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

UC2182_3 Comercializar servizos de transporte 
por estrada.

UC2184_3 Xestionar as relacións coa clientela
e o seguimento de operacións de
transporte por estrada.

MP0624 Comercialización do transporte e a
loxística.

UC0247_3 Organizar e controlar a actividade
do departamento de tráfico ou
explotación nas empresas que
realicen transporte de mercadorías
por estrada.

UC0248_3 Planificar e xestionar as operacións
do tráfico ou a explotación nas
empresas que realicen transporte de 
mercadorías por estrada.

MP0629 Organización do transporte de
mercadorías.

UC2059_3 Establecer e organizar plans de
transporte de persoas viaxeiras por
estrada.

UC2060_3 Xestionar e supervisar as operacións 
de transporte de persoas viaxeiras
por estrada.

MP0628 Organización do transporte de
viaxeros.

UC1003_3 Colaborar na elaboración do plan de 
aprovisionamento.

UC1004_3 Realizar o seguimento e o control do 
programa de aprovisionamento.

MP0626 Loxística de aprovisionamento.

UC1014_3 Organizar o almacén de acordo cos
criterios e os niveis de actividade
previstos.

UC1015_2 Xestionar e coordinar as operacións
do almacén.

MP0625 Loxística de almacenamento.

UC0242_3 Realizar e controlar a xestión
administrativa nas operacións de
importación e exportación, e/ou
introdución e expedición de
mercadorías.

MP0627 Xestión administrativa do comercio
internacional.

UC1013_3 Organizar, xestionar e controlar as
operacións de transporte de longa
distancia.

MP0622 Transporte internacional de
mercadorías.

UC2061_3 Realizar a xestión administrativa e
documental de operacións de
transporte por estrada.

MP0621 Xestión administrativa do transporte e 
a loxística.

UC2183_3 Xestionar a actividade
económico-financeira do transporte
por estrada.

MP0623 Xestión económica e financeira da
empresa.





CS Márketing e publicidade
Ciclo formativo de grao superior Título LOE
Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

A com pe ten cia xe ral des te tí tu lo con sis te en de fi nir e efec tuar o se gui men to das po lí ti cas de
már ke ting ba sea das en es tu dos co mer ciais, e en pro mo cio nar e pu bli ci tar os pro du tos e/ou ser -
vi zos nos me dios e nos so por tes de co mu ni ca ción axei ta dos, ela bo ran do os materiais
publipromocionais necesarios.

En que ámbitos
se traballa?

As per soas que ob te ñan este tí tu lo han exer cer a súa ac ti vi da de en em pre sas pú bli cas e pri va -
das de cal que ra sec tor pro du ti vo, no mea da men te no sec tor do co mer cio e már ke ting, rea li zan -
do fun cións de pla ni fi ca ción, or ga ni za ción e xes tión de ac ti vi da des de már ke ting, in ves ti ga ción 
co mer cial, pu bli ci da de e re la cións pú bli cas.Trá ta se de per soas por con ta pro pia que xes tio nan
a súa em pre sa rea li zan do ac ti vi da des de co mu ni ca ción e de pu bli ci da de e even tos, ou de tra ba -
lla do res e tra ba lla do ras por con ta allea que exer cen a súa ac ti vi da de nos de par ta men tos de
már ke ting, co mu ni ca ción e gabinetes de prensa e comunicación de calquera empresa ou
organización, no ámbito público e privado.

Que ocupacións
se desempeñan?

Asis ten te do xefe de pro du to; téc ni co de már ke ting; téc ni co en pu bli ci da de; téc ni co en re la -
cións pú bli cas; or ga ni za dor de even tos de már ke ting e co mu ni ca ción; au xi liar de me dios en
em pre sas de pu bli ci da de; con tro la dor de cur sa xe ou emi sión en me dios de co mu ni ca ción; téc -
ni co en es tu dos de mer ca do e opi nión pú bli ca; téc ni co en tra ba llos de cam po; ins pec tor de per -
soal en qui sa dor; axen te de en qui sas e censos; codificador de datos para as investigacións de
mercados.

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 MP1014 Formación e orientación laboral 107
1º MP0179 Inglés 160
1º MP1010 Investigación comercial 132
1º MP0931 Márketing dixital 187
1º MP0930 Políticas de márketing 187
1º MP0623 Xestión económica e financeira da empresa 187
2º MP1110 Atención á clientela e ás persoas consumidoras e

usuarias
87

2º MP1007 Deseño e elaboración de material de comunicación 141
2º MP1013 Formación en centros de traballo 384
2º MP1109 Lanzamento de produtos e servizos 105
2º MP1008 Medios e soportes de comunicación 87
2º MP1012 Proxecto de márketing e publicidade 26
2º MP1009 Relacións públicas e organización de eventos de

márketing
105

2º MP1011 Traballo de campo na investigación comercial 105
Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico superior en comercio e márketing.



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

MP0930 Políticas de márketing. UC2185_3 Asistir na definición e no
seguimento das políticas e do plan
de márketing.

MP0623 Xestión económica e financeira da
empresa.

UC2183_3 Xestionar a actividade
económico-financeira do transporte
por estrada.

MP1007 Deseño e elaboración de material de
comunicación.

UC2189_3 Elaborar e difundir, en diferentes
soportes, materiais sinxelos e
autoeditables, publipromocionais e
informativos.

MP1008 Medios e soportes de comunicación. UC2188_3 Asistir na organización e no
seguimento do plan de medios e
soportes establecido.

MP1009 Relacións públicas e organización de
eventos de márketing.

UC2187_3 Organizar e xestionar eventos de
márketing e comunicación,
seguindo o protocolo e criterios
establecidos.

MP1010 Investigación comercial. UC0993_3 Preparar a información e
instrumentos necesarios para a
investigación de mercados.

UC0997_3 Colaborar na análise e na obtención 
de conclusións a partir da
investigación de mercados.

MP1011 Traballo de campo na investigación
comercial.

UC0994_3 Organizar e controlar a actividade
das persoas enquisadoras.

UC0995_2 Realizar enquisas e/ou entrevistas
utilizando as técnicas e
procedementos establecidos.

MP1109 Lanzamento de produtos e servizos. UC2186_3 Xestionar o lanzamento e a
implantación de produtos e servizos 
no mercado.

MP1110 Atención á clientela e ás persoas
consumidoras e usuarias.

UC0241_2 Executar as accións do servizo de
atención á clientela e persoas
consumidoras e usuarias.

UC0245_3 Xestionar as queixas e reclamacións 
da clientela e das persoas
consumidoras ou usuarias.



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

UC2185_3 Asistir na definición e no
seguimento das políticas e do plan
de márketing.

MP0930 Políticas de márketing.

UC2183_3 Xestionar a actividade
económico-financeira do transporte
por estrada.

MP0623 Xestión económica e financeira da
empresa.

UC2189_3 Elaborar e difundir, en diferentes
soportes, materiais sinxelos e
autoeditables, publipromocionais e
informativos.

MP1007 Deseño e elaboración de material de .

UC2188_3 Asistir na organización e no
seguimento do plan de medios e
soportes establecido.

MP1008 Medios e soportes de comunicación.

UC2187_3 Organizar e xestionar eventos de
márketing e comunicación, seguindo 
o protocolo e criterios establecidos.

MP1009 Relacións públicas e organización de
eventos de márketing.

UC0993_3 Preparar a información e
instrumentos necesarios para a
investigación de mercados.

UC0997_3 Colaborar na análise e na obtención 
de conclusións a partir da
investigación de mercados.

MP1010 Investigación comercial.

UC0994_3 Organizar e controlar a actividade
das persoas enquisadoras.

UC0995_2 Realizar enquisas e/ou entrevistas
utilizando as técnicas e
procedementos establecidos.

MP1011 Traballo de campo na investigación
comercial.

UC2186_3 Xestionar o lanzamento e a
implantación de produtos e servizos
no mercado.

MP1109 Lanzamento de produtos e servizos.

UC0241_2 Executar as accións do servizo de
atención á clientela e persoas
consumidoras e usuarias.

UC0245_3 Xestionar as queixas e reclamacións
da clientela e das persoas
consumidoras ou usuarias.

MP1110 Atención á clientela e ás persoas
consumidoras e usuarias.

Nota. O mó du lo pro fe sio nal MP0931: már ke ting di xi tal va li da ra se can do se te ñan acre di ta das to das as uni da -
des de com pe ten cia que se inclúen no título.



Oferta de ensinanzas
Réxime Código Ciclo

Réxime de adultos a
distancia

ZSCOM01 Transporte e loxística

Réxime de adultos
presencial

ZSCOM01 Transporte e loxística

Réxime ordinario

CSCOM04 Márketing e publicidade

CS06002 Xestión comercial e márketing

CS06001 Comercio internacional

CM06001 Comercio

Concello Código Centro

A Coruña
Arzúa 15020313 EFAG El Piñeiral � �

Betanzos 15001136 IES Francisco Aguiar �

Carballo 15002581 IES Alfredo Brañas �

Cedeira 15026376 IES Punta Candieira �

Coruña, A 15005257 IES Ramón Menéndez Pidal � � �

15004794 CPR Fogar de Santa Margarida �

15004356 CPR Nebrija Torre de Hércules �

Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro � �

Negreira 15026391 IES Xulián Magariños �

Noia 15010769 CPR Plurilingüe María Assumpta �

Santiago de Compostela 15026753 IES A Pontepedriña � � �

Lugo
Foz 27020562 IES de Foz �

Lugo 27006528 CIFP As Mercedes � � � �

Ourense
Ourense 32016765 CIFP Portovello � �

32008914 CPR Santo Cristo �

Pontevedra
Caldas de Reis 36000417 CPR San Fermín �

Marín 36015159 IES Chan do Monte � �

Pontevedra 36018677 IES Luís Seoane � � �

Porriño, O 36019529 IES Ribeira do Louro �

Redondela 36018033 CPR Plurilingüe Vigo �

Silleda 36020350 IES Pintor Colmeiro � �

Tui 36014544 IES Indalecio Pérez Tizón � �

Vigo 36011579 IES A Guía � � � �

36010794 CPR Fillas de María Inmaculada �

36016723 CPR Mendiño �

Vilagarcía de Arousa 36019669 IES Armando Cotarelo Valledor � � �



Información
Concello Código Centro Teléfono Correo-e

A Coruña
Arzúa 15020313 EFAG El Piñeiral 981500580 efag.elpineiral@

Betanzos 15001136 IES Francisco Aguiar 981772451 ies.francisco.aguiar@

Carballo 15002581 IES Alfredo Brañas 981700911 ies.alfredo.branas@

Cedeira 15026376 IES Punta Candieira 981481202 ies.puntacandieira@

Coruña, A 15005257 IES Ramón Menéndez Pidal 981203000 ies.menendez.pidal@

15004794 CPR Fogar de Santa Margarida 981251090 cpr.fogar.santamargarida@

15004356 CPR Nebrija Torre de Hércules 981259006 cpr.nebrija@

Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 981321565 cifp.rodolfo.ucha@

Negreira 15026391 IES Xulián Magariños 981885349 ies.xulian.magarinos@

Noia 15010769 CPR Plurilingüe María Assumpta 981820500 cpr.maria.assumpta@

Santiago de Compostela 15026753 IES A Pontepedriña 981530455 ies.pontepedrina@

Lugo
Foz 27020562 IES de Foz 982141544 ies.foz@

Lugo 27006528 CIFP As Mercedes 982221212 ies.asmercedes@

Ourense
Ourense 32016765 CIFP Portovello 988232649 cifp.portovello@

32008914 CPR Santo Cristo 988220588 cpr.santocristo@

Pontevedra
Caldas de Reis 36000417 CPR San Fermín 986540075 cpr.sanfermin.caldas@

Marín 36015159 IES Chan do Monte 986883305 ies.chan.monte@

Pontevedra 36018677 IES Luís Seoane 986857700 ies.luis.seoane@

Porriño, O 36019529 IES Ribeira do Louro 986333956 ies.ribeira.louro@

Redondela 36018033 CPR Plurilingüe Vigo 986400762 cpr.vigo@

Silleda 36020350 IES Pintor Colmeiro 986580904 ies.pintor.colmeiro@

Tui 36014544 IES Indalecio Pérez Tizón 986600926 ies.indaleciopereztizon@

Vigo 36011579 IES A Guía 986375111 ies.guia@

36010794 CPR Fillas de María Inmaculada 986423988 cpr.hijasdemaria.inmaculada@

36016723 CPR Mendiño 986293444 cpr.mendino@

Vilagarcía de Arousa 36019669 IES Armando Cotarelo Valledor 986512311 ies.cotarelo.vilagarcia@

Nota. Ao enderezo electrónico débese engadir edu.xunta.es. Máis información sobre os centros educativos: enderezo postal, enderezo web ou datos de
xeolocalización en www.edu.xunta.es/webcentros
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