
Clasificada por familia profesional e ciclos formativo

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros 
públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade 
semipresencial e a distancia. Curso 2011-2012

Electricidade e electrónica
Ciclos formativos
Grao medio
ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

A Coruña

Módulos autorizados
CIFP Politécnico de SantiagoSantiago de Compostela Tel. 98152206215015767

MP0232 Automatismos industriais

MP0233 Electrónica

MP0234 Electrotecnia

MP0242 Empresa e iniciativa emprendedora

MP0241 Formación e orientación laboral

MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

MP0238 Instalacións domóticas

MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
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Informática e comunicacións
Ciclos formativos
Grao superior
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede

A Coruña

Módulos autorizados
IES San ClementeSantiago de Compostela Tel. 98158049615021482

MP0380 Formación e orientación laboral

MP0371 Fundamentos de hardware

MP0369 Implantación de sistemas operativos

MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0370 Planificación e administración de redes

MP0372 Xestión de bases de datos
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Química
Ciclos formativos
Grao superior
ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade

ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade

Pontevedra

Módulos autorizados
CIFP Manuel AntonioVigo Tel. 98627380036013448

MP0066 Análises químicas

MP0069 Ensaios fisicoquímicos

MP0070 Ensaios microbiolóxicos

MP0074 Formación e orientación laboral

MP0065 Mostraxe e preparación da mostra
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Sanidade
Ciclos formativos
Grao medio
ZMSAN01 Emerxencias sanitarias

ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia

ZMSAN01 Emerxencias sanitarias

A Coruña

Módulos autorizados
CIFP Ánxel Casal - Monte AltoCoruña, A Tel. 98121011215022607

MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

MP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia

MP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia

MP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia

MP0054 Dotación sanitaria

MP0063 Empresa e iniciativa emprendedora

MP0057 Evacuación e traslado de pacientes

MP0062 Formación e orientación laboral

MP0053 Loxística sanitaria en emerxencias

MP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo

MP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles

MP0060 Teleemerxencias

Pontevedra

Módulos autorizados
IES Ricardo MellaVigo Tel. 98625371136017430

MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

MP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia

MP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia

MP0054 Dotación sanitaria

MP0062 Formación e orientación laboral

MP0053 Loxística sanitaria en emerxencias

MP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles

MP0060 Teleemerxencias

ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia

A Coruña

Módulos autorizados
CIFP Ánxel Casal - Monte AltoCoruña, A Tel. 98121011215022607

MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

MP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos

MP0099 Disposición e venda de produtos

MP0106 Formación e orientación laboral

MP0104 Formulación maxistral

MP0103 Operacións básicas de laboratorio
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Lugo

Módulos autorizados
CIFP Politécnico de LugoLugo Tel. 98222032827006516

MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

MP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos

MP0099 Disposición e venda de produtos

MP0106 Formación e orientación laboral

MP0104 Formulación maxistral

MP0103 Operacións básicas de laboratorio
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Servizos socioculturais e á comunidade
Ciclos formativos
Grao superior
ZSSSC01 Educación infantil

ZSSSC01 Educación infantil

A Coruña

Módulos autorizados
CIFP Ánxel Casal - Monte AltoCoruña, A Tel. 98121011215022607

MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil

MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor

MP0016 Desenvolvemento socioafectivo

MP0011 Didáctica da educación infantil

MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora

MP0014 Expresión e comunicación

MP0021 Formación e orientación laboral

MP0017 Habilidades sociais

MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social

MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía

MP0020 Primeiros auxilios

Ourense

Módulos autorizados
CIFP PortovelloOurense Tel. 98823264932016765

MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor

MP0011 Didáctica da educación infantil

MP0014 Expresión e comunicación

MP0021 Formación e orientación laboral

MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía

Pontevedra

Módulos autorizados
CIFP A XunqueiraPontevedra Tel. 98687300336014489

MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor

MP0011 Didáctica da educación infantil

MP0014 Expresión e comunicación

MP0021 Formación e orientación laboral

MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
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