
Clasificada por provincia e concello

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación 
profesional inicial en centros públicos polo réxime de 
persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2012-2013

A Coruña

Cariño

15021755 IES Cabo Ortegal Tel. 981405178

Grao medio
ZMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0230 30 prazas

Montaxe e mantemento de equipamentosMP0221 30 prazas

Redes locaisMP0225 30 prazas

Cedeira

15026376 IES Punta Candieira Tel. 981481202

Grao superior
ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
Módulos autorizados

Configuración de instalacións domóticas e automáticasMP0523 22 prazas

Configuración de instalacións eléctricasMP0524 22 prazas

Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformaciónMP0522 22 prazas

Documentación técnica en instalacións eléctricasMP0519 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0528 22 prazas

Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticasMP0521 22 prazas

Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricasMP0602 22 prazas

Coruña, A

15022607 CIFP Ánxel Casal - Monte Alto Tel. 981210112

Grao medio
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
Módulos autorizados

Apoio á comunicaciónMP0214 25 prazas

Apoio domiciliarioMP0215 25 prazas

Atención e apoio psicosocialMP0213 25 prazas

Atención hixiénicaMP0217 25 prazas

Atención sanitariaMP0216 25 prazas

Características e necesidades das persoas en situación de dependenciaMP0212 25 prazas
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Destrezas sociaisMP0211 25 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0219 25 prazas

Formación e orientación laboralMP0218 25 prazas

Organización da atención ás persoas en situación de dependenciaMP0210 25 prazas

Primeiros auxiliosMP0020 25 prazas

TeleasistenciaMP0831 25 prazas

ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
Módulos autorizados

Formación e orientación laboralCM0FOL 25 prazas

Hixiene do medio hospitalario e limpeza de materialCM0304 25 prazas

Operacións administrativas e documentación sanitariaCM0305 25 prazas

Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao pacienteCM0308 25 prazas

Relacións no equipo de traballoCM0RET 25 prazas

Técnicas básicas de enfermaríaCM0310 25 prazas

Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxicaCM0311 25 prazas

ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
Módulos autorizados

Anatomofisioloxía e patoloxía básicasMP0061 22 prazas

Apoio psicolóxico en situacións de emerxenciaMP0058 22 prazas

Atención sanitaria especial en situacións de emerxenciaMP0056 22 prazas

Atención sanitaria inicial en situacións de emerxenciaMP0055 22 prazas

Dotación sanitariaMP0054 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0063 22 prazas

Evacuación e traslado de pacientesMP0057 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0062 22 prazas

Loxística sanitaria en emerxenciasMP0053 22 prazas

Mantemento mecánico preventivo do vehículoMP0052 22 prazas

Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsiblesMP0059 22 prazas

TeleemerxenciasMP0060 22 prazas

ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia
Módulos autorizados

Anatomofisioloxía e patoloxía básicasMP0061 22 prazas

Dispensación de produtos farmacéuticosMP0101 22 prazas

Dispensación de produtos parafarmacéuticosMP0102 22 prazas

Disposición e venda de produtosMP0099 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0107 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0106 22 prazas

Formulación maxistralMP0104 22 prazas

Oficina de farmaciaMP0100 22 prazas

Operacións básicas de laboratorioMP0103 22 prazas

Primeiros auxiliosMP0020 22 prazas

Promoción da saúdeMP0105 22 prazas

Grao superior
ZSSAN01 Audioloxía protésica
Módulos autorizados

Acústica e elementos de protección sonoraMP0201 22 prazas

Atención á persoa hipoacúsicaMP0204 22 prazas

Audición e comunicación verbalMP0205 22 prazas

Características anatomosensoriais auditivasMP0199 22 prazas
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Elaboración de moldes e protectores auditivosMP0202 22 prazas

Elección e adaptación de próteses auditivasMP0203 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0208 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0207 22 prazas

Tecnoloxía electrónica en audiopróteseMP0200 22 prazas

ZS19004 Documentación sanitaria
Módulos autorizados

Aplicacións informáticas xeraisCS0438 30 prazas

Codificación de datos clínicos e non clínicosCS0444 30 prazas

Definición e tratamento de documentación clínicaCS0449 30 prazas

Formación e orientación laboralCS0FOL 30 prazas

Organización de arquivos clínicosCS0624 30 prazas

Proxecto integradoCS0498 30 prazas

Relacións no contorno de traballoCS0RCT 30 prazas

Validación e explotación das bases de datos sanitariasCS0511 30 prazas

ZSSSC01 Educación infantil
Módulos autorizados

Autonomía persoal e saúde infantilMP0012 30 prazas

Desenvolvemento cognitivo e motorMP0015 30 prazas

Desenvolvemento socioafectivoMP0016 30 prazas

Didáctica da educación infantilMP0011 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0022 30 prazas

Expresión e comunicaciónMP0014 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0021 30 prazas

Habilidades sociaisMP0017 30 prazas

Intervención con familias e atención a menores en risco socialMP0018 30 prazas

O xogo infantil e a súa metodoloxíaMP0013 30 prazas

Primeiros auxiliosMP0020 30 prazas

ZS19005 Hixiene bucodental
Módulos autorizados

Educación sanitaria e promoción da saúdeCS0453 22 prazas

Exploración bucodentalCS0455 22 prazas

Formación e orientación laboralCS0FOL 22 prazas

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de hixiene 
bucodental

CS0484 22 prazas

Prevención bucodentalCS0480 22 prazas

Proxecto integradoCS0499 22 prazas

Vixilancia epidemiolóxica bucodentalCS0512 22 prazas

ZS20003 Integración social
Módulos autorizados

Atención de unidades de convivenciaCS0518 30 prazas

Contexto e metodoloxía da intervención socialCS0520 30 prazas

Formación e orientación laboralCS0FOL 30 prazas

Habilidades de autonomía persoal e socialCS0532 30 prazas

Inserción ocupacionalCS0533 30 prazas

Pautas básicas e sistemas alternativos de comunicaciónCS0541 30 prazas

Proxecto integradoCS0544 30 prazas

ZS20004 Interpretación da lingua de signos
Módulos autorizados
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Ámbitos profesionais de aplicación da lingua de signos españolaCS0513 30 prazas

Aplicación das técnicas de interpretación á lingua de signos española (L.S.E)CS0517 30 prazas

Expresión corporal aplicada á linguaxe de signosCS0525 30 prazas

Formación e orientación laboralCS0FOL 30 prazas

Guía e interpretación de persoas xordocegasCS0531 30 prazas

Interpretación no sistema de signos internacional (S.S.I.)CS0534 30 prazas

Lingua de signos española (L.S.E.)CS0535 30 prazas

Lingua estranxeira (inglés)CS0536 30 prazas

Lingüística aplicada ás linguas de signosCS0537 30 prazas

Proxecto integradoCS0545 30 prazas

Psicosocioloxía da poboación xorda e xordocegaCS0546 30 prazas

ZS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico
Módulos autorizados

Formación e orientación laboralCS0FOL 22 prazas

Fundamentos e técnicas de análises bioquímicasCS0470 22 prazas

Fundamentos e técnicas de análises hematolóxicas e citolóxicasCS0471 22 prazas

Fundamentos e técnicas de análises microbiolóxicasCS0472 22 prazas

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de laboratorio 
de diagnóstico clínico

CS0486 22 prazas

Proxecto integradoCS0501 22 prazas

Recollida, preparación e conservación de mostras biolóxicas humanasCS0509 22 prazas

15027897 CIFP Paseo das Pontes Tel. 981160196

Grao medio
ZMHOT01 Cociña e gastronomía
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0050 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0049 22 prazas

Ofertas gastronómicasMP0045 22 prazas

Preelaboración e conservación de alimentosMP0046 22 prazas

Procesos básicos de pastelaría e repostaríaMP0026 22 prazas

Produtos culinariosMP0048 22 prazas

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentosMP0031 22 prazas

Sobremesas en restauraciónMP0028 22 prazas

Técnicas culinariasMP0047 22 prazas

Grao superior
ZSHOT05 Dirección de servizos de restauración
Módulos autorizados

Control do aprovisionamento de materias primasMP0496 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0514 22 prazas

Gastronomía e nutriciónMP0502 22 prazas

InglésMP0179 22 prazas

Procesos de servizos en bar-cafetaríaMP0509 22 prazas

Procesos de servizos en restauranteMP0510 22 prazas

Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentariasMP0501 22 prazas

ZSTCP01 Patronaxe e moda
Módulos autorizados

Formación e orientación laboralMP0288 22 prazas

Materiais en téxtil, confección e pelMP0276 22 prazas
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Moda e tendenciasMP0264 22 prazas

Patronaxe industrial en téxtil e pelMP0285 22 prazas

Procesos en confección industrialMP0278 22 prazas

Técnicas en confecciónMP0277 22 prazas

15024513 CIFP Someso Tel. 981282200

Grao medio
ZMEOC01 Construción
Módulos autorizados

ConstruciónMP0995 22 prazas

CubertasMP1004 22 prazas

Formigón armadoMP1000 22 prazas

Impermeabilizacións e illamentosMP1005 22 prazas

Interpretación de planos de construciónMP0996 22 prazas

Organización de traballos de construciónMP1001 22 prazas

ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
Módulos autorizados

Circuítos de fluídos, suspensión e direcciónMP0454 22 prazas

Circuítos eléctricos auxiliares do vehículoMP0457 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0460 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0459 22 prazas

Mecanizado básicoMP0260 22 prazas

MotoresMP0452 22 prazas

Sistemas auxiliares do motorMP0453 22 prazas

Sistemas de carga e arranqueMP0456 22 prazas

Sistemas de seguridade e confortabilidadeMP0458 22 prazas

Sistemas de transmisión e freadaMP0455 22 prazas

ZMMAM02 Instalación e amoblamento
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0783 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0782 22 prazas

Instalación de carpintaríaMP0780 22 prazas

Instalación de estructuras de madeiraMP0781 22 prazas

Instalación de moblaxeMP0779 22 prazas

Planificación da instalaciónMP0778 22 prazas

ZMFME01 Mecanizado
Módulos autorizados

Fabricación por arranque de labraMP0004 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0008 22 prazas

Interpretación gráficaMP0007 22 prazas

Procesos de mecanizadoMP0001 22 prazas

Sistemas automatizadosMP0005 22 prazas

ZMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
Módulos autorizados

Análise capilarMP0849 22 prazas

Cambios de forma permanente do cabeloMP0846 22 prazas

Cosmética para peiteadoMP0844 22 prazas

Estética de mans e pésMP0636 22 prazas
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Formación e orientación laboralMP0851 22 prazas

Imaxe corporal e hábitos saudablesMP0640 22 prazas

Peiteados e recollidosMP0842 22 prazas

ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0097 44 prazas

Formación e orientación laboralMP0096 44 prazas

Interpretación gráficaMP0007 44 prazas

MecanizadoMP0092 44 prazas

Metroloxía e ensaiosMP0006 44 prazas

MontaxeMP0095 44 prazas

Soldadura en atmosfera naturalMP0093 44 prazas

Soldadura en atmosfera protexidaMP0094 44 prazas

Trazado, corte e conformaciónMP0091 44 prazas

Grao superior
ZSIMP01 Estética integral e benestar
Módulos autorizados

Aparellos estéticosMP0744 22 prazas

Cosmética aplicada a estética e benestarMP0752 22 prazas

DermoestéticaMP0751 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0755 22 prazas

Masaxe estéticaMP0747 22 prazas

Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoalMP0750 22 prazas

ZSEOC01 Proxectos de edificación
Módulos autorizados

Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencialMP0571 30 prazas

Desenvolvemento de proxectos de edificación residencialMP0570 30 prazas

Deseño e construción de edificiosMP0567 30 prazas

Eficiencia enerxética en edificaciónMP0569 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0574 30 prazas

Estruturas de construciónMP0562 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0573 30 prazas

Implantacións de construciónMP0565 30 prazas

Instalacións en edificaciónMP0568 30 prazas

Medicións e valoracións de construciónMP0564 30 prazas

Planificación de construciónMP0566 30 prazas

Representacións de construciónMP0563 30 prazas

ZSEOC02 Proxectos de obra civil
Módulos autorizados

Estruturas de construciónMP0562 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0775 30 prazas

Implantacións de construciónMP0565 30 prazas

Redes e servizos en obra civilMP0770 30 prazas

Representacións de construciónMP0563 30 prazas

Urbanismo e obra civilMP0769 30 prazas

15027770 IES A Sardiñeira Tel. 981247316

Grao superior
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ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade
Módulos autorizados

Análise instrumentalMP0067 22 prazas

Análises químicasMP0066 22 prazas

Calidade e seguridade no laboratorioMP0072 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0075 22 prazas

Ensaios biotecnolóxicosMP0071 22 prazas

Ensaios fisicoquímicosMP0069 22 prazas

Ensaios físicosMP0068 22 prazas

Ensaios microbiolóxicosMP0070 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0074 22 prazas

Mostraxe e preparación da mostraMP0065 22 prazas

15005397 IES Fernando Wirtz Suárez Tel. 981230643

Grao medio
ZMADG01 Xestión administrativa
Módulos autorizados

Comunicación empresarial e atención á clientelaMP0437 30 prazas

Empresa e administraciónMP0439 30 prazas

Empresa na aulaMP0446 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0449 30 prazas

InglésMP0156 30 prazas

Operacións administrativas da compravendaMP0438 30 prazas

Operacións administrativas de recursos humanosMP0442 30 prazas

Operacións auxiliares de xestión de tesouraríaMP0448 30 prazas

Técnica contableMP0441 30 prazas

Tratamento da documentación contableMP0443 30 prazas

Tratamento informático da informaciónMP0440 30 prazas

Grao superior
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
Módulos autorizados

Administración de sistemas operativosMP0374 30 prazas

Administración de sistemas xestores de bases de datosMP0377 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0381 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0380 30 prazas

Fundamentos de hardwareMP0371 30 prazas

Implantación de aplicacións webMP0376 30 prazas

Implantación de sistemas operativosMP0369 30 prazas

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de informaciónMP0373 30 prazas

Planificación e administración de redesMP0370 30 prazas

Seguridade e alta dispoñibilidadeMP0378 30 prazas

Servizos de rede e internetMP0375 30 prazas

Xestión de bases de datosMP0372 30 prazas

ZSADG01 Administración e finanzas
Módulos autorizados

Comunicación e atención á clientelaMP0651 30 prazas

Contabilidade fiscalidadeMP0654 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0658 30 prazas

InglésMP0179 30 prazas
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Ofimática e proceso da informaciónMP0649 30 prazas

Proceso integral da actividade comercialMP0650 30 prazas

Recursos humanos e responsabilidade social corporativaMP0648 30 prazas

Simulación empresarialMP0656 30 prazas

Xestión da documentación xurídica e empresarialMP0647 30 prazas

Xestión de recursos humanosMP0652 30 prazas

Xestión financeiraMP0653 30 prazas

Xestión loxística e comercialMP0655 30 prazas

ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
Módulos autorizados

Bases de datosMP0484 30 prazas

Contornos de desenvolvementoMP0487 30 prazas

Desenvolvemento web en contorno clienteMP0612 30 prazas

Desenvolvemento web en contorno servidorMP0613 30 prazas

Deseño de interfaces webMP0615 30 prazas

Despregamento de aplicacións webMP0614 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0618 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0617 30 prazas

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de informaciónMP0373 30 prazas

ProgramaciónMP0485 30 prazas

Sistemas informáticosMP0483 30 prazas

15027800 IES Imaxe e Son Tel. 981173181

Grao superior
ZSIMS03 Animacións 3D, xogos e contornos interactivos
Módulos autorizados

Deseño, debuxo e modelaxe para animaciónMP1086 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP1095 22 prazas

Proxectos de animación audiovisual 2D e 3DMP1085 22 prazas

Realización da montaxe e a posprodución de audiovisuaisMP0907 22 prazas

ZSIMS05 Iluminación, captación e tratamento de imaxe
Módulos autorizados

Control da iluminaciónMP1162 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP1170 22 prazas

LuminotecniaMP1161 22 prazas

Proxectos de iluminaciónMP1160 22 prazas

ZSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos
Módulos autorizados

Administración e promoción de audiovisuais e espectáculosMP0921 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0924 22 prazas

Planificación de proxectos de espectáculos e eventosMP0918 22 prazas

Xestión de proxectos de espectáculos e eventosMP0919 22 prazas

ZSIMS02 Realización de proxectos audiovisuais e espectáculo s
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0913 22 prazas

Medios técnicos audiovisuais e escénicosMP0910 22 prazas

Planificación da rexedoría de espectáculos e eventosMP0908 22 prazas

Procesos de rexedoría de espectáculos e eventosMP0909 22 prazas
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ZSIMS04 Son para audiovisuais e espectáculos
Módulos autorizados

Axustes de sistemas de sonorizaciónMP1101 22 prazas

Control de son en directoMP1099 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP1107 22 prazas

Instalacións de sonMP1097 22 prazas

15005269 IES Urbano Lugrís Tel. 981235945

Grao medio
ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
Módulos autorizados

Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónicaMP0364 22 prazas

Electrónica aplicadaMP0359 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0367 22 prazas

Equipamentos microinformáticosMP0360 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0366 22 prazas

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificiosMP0237 22 prazas

Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefoníaMP0361 22 prazas

Instalacións de megafonía e sonorizaciónMP0363 22 prazas

Instalacións de radiocomunicaciónsMP0365 22 prazas

Instalacións domóticasMP0238 22 prazas

Instalacións eléctricas básicasMP0362 22 prazas

Culleredo

15005749 IES Universidade Laboral Tel. 981660700

Grao medio
ZMIMA02 Instalacións de produción de calor
Módulos autorizados

Configuración de instalacións caloríficasMP0266 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0395 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0394 22 prazas

Instalacións eléctricas e automatismosMP0038 22 prazas

Máquinas e equipamentos térmicosMP0036 22 prazas

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficasMP0302 22 prazas

Montaxe e mantemento de instalacións de augaMP0310 22 prazas

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solarMP0392 22 prazas

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidosMP0393 22 prazas

Técnicas de montaxe de instalaciónsMP0037 22 prazas

Fene

15032081 IES de Fene Tel. 981492067

Grao medio
ZMIMA03 Mantemento electromecánico
Módulos autorizados

Electricidade e automatismos eléctricosMP0951 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0957 22 prazas
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Formación e orientación laboralMP0956 22 prazas

Montaxe e mantemento de liñas automatizadasMP0955 22 prazas

Montaxe e mantemento mecánicoMP0953 22 prazas

Ferrol

15006754 CIFP Ferrolterra Tel. 981333107

Grao medio
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0460 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0459 22 prazas

Mecanizado básicoMP0260 22 prazas

ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
Módulos autorizados

Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónicaMP0364 22 prazas

Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefoníaMP0361 22 prazas

Instalacións domóticasMP0238 22 prazas

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
Módulos autorizados

Automatismos industriaisMP0232 22 prazas

ElectrónicaMP0233 22 prazas

ElectrotecniaMP0234 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0242 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0241 22 prazas

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificiosMP0237 22 prazas

Instalacións de distribuciónMP0236 22 prazas

Instalacións domóticasMP0238 22 prazas

Instalacións eléctricas interioresMP0235 22 prazas

Instalacións solares fotovoltaicasMP0239 22 prazas

Máquinas eléctricasMP0240 22 prazas

ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0097 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0096 22 prazas

Interpretación gráficaMP0007 22 prazas

MontaxeMP0095 22 prazas

Soldadura en atmosfera naturalMP0093 22 prazas

Soldadura en atmosfera protexidaMP0094 22 prazas

Grao superior
ZSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0357 22 prazas

Equipamentos e instalacións térmicasMP0121 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0356 22 prazas

Procesos de montaxe de instalaciónsMP0122 22 prazas

Representación gráfica de instalaciónsMP0123 22 prazas
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ZSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0169 22 prazas

Fabricación asistida por computador (CAM)MP0161 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0168 22 prazas

Programación da produciónMP0163 22 prazas

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánicaMP0162 22 prazas

Verificación de produtosMP0166 22 prazas

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambientalMP0165 22 prazas

ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
Módulos autorizados

Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicaciónsMP0517 22 prazas

Sistemas e circuítos eléctricosMP0520 22 prazas

Técnicas e procesos en instalacións eléctricasMP0518 22 prazas

15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Tel. 981321565

Grao medio
ZMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0230 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0229 30 prazas

Montaxe e mantemento de equipamentosMP0221 30 prazas

Redes locaisMP0225 30 prazas

Seguridade informáticaMP0226 30 prazas

Servizos en redeMP0227 30 prazas

Sistemas operativos monopostoMP0222 30 prazas

ZMADG01 Xestión administrativa
Módulos autorizados

Comunicación empresarial e atención á clientelaMP0437 30 prazas

Empresa na aulaMP0446 30 prazas

InglésMP0156 30 prazas

Operacións administrativas de recursos humanosMP0442 30 prazas

Operacións auxiliares de xestión de tesouraríaMP0448 30 prazas

Técnica contableMP0441 30 prazas

Tratamento informático da informaciónMP0440 30 prazas

Grao superior
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
Módulos autorizados

Formación e orientación laboralMP0380 30 prazas

Implantación de aplicacións webMP0376 30 prazas

Implantación de sistemas operativosMP0369 30 prazas

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de informaciónMP0373 30 prazas

Planificación e administración de redesMP0370 30 prazas

Seguridade e alta dispoñibilidadeMP0378 30 prazas

Servizos de rede e internetMP0375 30 prazas

ZSADG01 Administración e finanzas
Módulos autorizados

Comunicación e atención á clientelaMP0651 30 prazas
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Contabilidade fiscalidadeMP0654 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0658 30 prazas

InglésMP0179 30 prazas

Ofimática e proceso da informaciónMP0649 30 prazas

Proceso integral da actividade comercialMP0650 30 prazas

Recursos humanos e responsabilidade social corporativaMP0648 30 prazas

Simulación empresarialMP0656 30 prazas

Xestión da documentación xurídica e empresarialMP0647 30 prazas

Xestión de recursos humanosMP0652 30 prazas

Xestión financeiraMP0653 30 prazas

Xestión loxística e comercialMP0655 30 prazas

ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
Módulos autorizados

Bases de datosMP0484 30 prazas

Contornos de desenvolvementoMP0487 30 prazas

Desenvolvemento web en contorno clienteMP0612 30 prazas

Desenvolvemento web en contorno servidorMP0613 30 prazas

Deseño de interfaces webMP0615 30 prazas

Despregamento de aplicacións webMP0614 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0618 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0617 30 prazas

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de informaciónMP0373 30 prazas

ProgramaciónMP0485 30 prazas

Sistemas informáticosMP0483 30 prazas

15021469 IES Leixa Tel. 981328900

Grao medio
ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
Módulos autorizados

Anatomofisioloxía e patoloxía básicasMP0061 22 prazas

Apoio psicolóxico en situacións de emerxenciaMP0058 22 prazas

Dotación sanitariaMP0054 22 prazas

Loxística sanitaria en emerxenciasMP0053 22 prazas

TeleemerxenciasMP0060 22 prazas

Pontedeume

15025682 IES Fraga do Eume Tel. 981432004

Grao medio
ZMHOT01 Cociña e gastronomía
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0050 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0049 22 prazas

Ofertas gastronómicasMP0045 22 prazas

Preelaboración e conservación de alimentosMP0046 22 prazas

Procesos básicos de pastelaría e repostaríaMP0026 22 prazas

Produtos culinariosMP0048 22 prazas

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentosMP0031 22 prazas

Sobremesas en restauraciónMP0028 22 prazas
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Técnicas culinariasMP0047 22 prazas

Ribeira

15014556 CIFP Coroso Tel. 981870361

Grao medio
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
Módulos autorizados

Circuítos eléctricos auxiliares do vehículoMP0457 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0460 22 prazas

Mecanizado básicoMP0260 22 prazas

Sistemas de carga e arranqueMP0456 22 prazas

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
Módulos autorizados

Automatismos industriaisMP0232 22 prazas

ElectrónicaMP0233 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0241 22 prazas

Instalacións domóticasMP0238 22 prazas

Santiago de Compostela

15016000 CIFP Compostela Tel. 981523140

Grao medio
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
Módulos autorizados

Apoio domiciliarioMP0215 25 prazas

Atención sanitariaMP0216 25 prazas

Características e necesidades das persoas en situación de dependenciaMP0212 25 prazas

Destrezas sociaisMP0211 25 prazas

Formación e orientación laboralMP0218 25 prazas

Organización da atención ás persoas en situación de dependenciaMP0210 25 prazas

ZMHOT01 Cociña e gastronomía
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0050 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0049 22 prazas

Ofertas gastronómicasMP0045 22 prazas

Preelaboración e conservación de alimentosMP0046 22 prazas

Procesos básicos de pastelaría e repostaríaMP0026 22 prazas

Produtos culinariosMP0048 22 prazas

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentosMP0031 22 prazas

Sobremesas en restauraciónMP0028 22 prazas

Técnicas culinariasMP0047 22 prazas

ZMHOT02 Servizos en restauración
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0158 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0157 30 prazas

InglésMP0156 30 prazas

O viño e o seu servizoMP0154 30 prazas
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Ofertas gastronómicasMP0045 30 prazas

Operacións básicas en bar e cafetaríaMP0150 30 prazas

Operacións básicas en restauranteMP0151 30 prazas

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentosMP0031 30 prazas

Servizos en bar e cafetaríaMP0152 30 prazas

Servizos en restaurante e eventos especiaisMP0153 30 prazas

Técnicas de comunicación en restauraciónMP0155 30 prazas

Grao superior
ZSHOT04 Dirección de cociña
Módulos autorizados

Control do aprovisionamento de materias primasMP0496 22 prazas

Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociñaMP0498 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0507 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0506 22 prazas

Gastronomía e nutriciónMP0502 22 prazas

InglésMP0179 22 prazas

Procesos de elaboración culinariaMP0499 22 prazas

Procesos de preelaboración e conservación en cociñaMP0497 22 prazas

Recursos humanos e dirección de equipos en restauraciónMP0504 22 prazas

Xestión administrativa e comercial en restauraciónMP0503 22 prazas

Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentariasMP0501 22 prazas

Xestión da produción en cociñaMP0500 22 prazas

ZSSSC01 Educación infantil
Módulos autorizados

Autonomía persoal e saúde infantilMP0012 30 prazas

Desenvolvemento cognitivo e motorMP0015 30 prazas

Desenvolvemento socioafectivoMP0016 30 prazas

Didáctica da educación infantilMP0011 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0022 30 prazas

Expresión e comunicaciónMP0014 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0021 30 prazas

Habilidades sociaisMP0017 30 prazas

Intervención con familias e atención a menores en risco socialMP0018 30 prazas

O xogo infantil e a súa metodoloxíaMP0013 30 prazas

Primeiros auxiliosMP0020 30 prazas

15015767 CIFP Politécnico de Santiago Tel. 981522062

Grao medio
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0460 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0459 22 prazas

Mecanizado básicoMP0260 22 prazas

ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0097 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0096 22 prazas

MecanizadoMP0092 22 prazas

Soldadura en atmosfera naturalMP0093 22 prazas
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Grao superior
ZSTMV01 Automoción
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0300 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0299 22 prazas

Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidadeMP0291 22 prazas

Xestión e loxística do mantemento de vehículosMP0297 22 prazas

ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade
Módulos autorizados

Análise instrumentalMP0067 22 prazas

Análises químicasMP0066 22 prazas

Calidade e seguridade no laboratorioMP0072 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0075 22 prazas

Ensaios biotecnolóxicosMP0071 22 prazas

Ensaios fisicoquímicosMP0069 22 prazas

Ensaios físicosMP0068 22 prazas

Ensaios microbiolóxicosMP0070 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0074 22 prazas

Mostraxe e preparación da mostraMP0065 22 prazas

15032391 CIFP Santiago Tel. 981563133

Grao superior
ZSMAM01 Deseño e amoblamento
Módulos autorizados

Fabricación en carpintaría e mobleMP0983 25 prazas

Formación e orientación laboralMP0992 25 prazas

Instalacións de carpintaría e moblaxeMP0988 25 prazas

Procesos en industrias de carpintaría e mobleMP0982 25 prazas

Representación en carpintaría e moblaxeMP0984 25 prazas

15015743 IES Arcebispo Xelmírez I Tel. 981584321

Grao medio
ZM07001 Laboratorio de imaxe
Módulos autorizados

Administración, xestión e comercialización na pequena empresaCMAXCE 25 prazas

Formación e orientación laboralCM0FOL 25 prazas

Positivado, ampliación e acabadosCM0092 25 prazas

Procesos de imaxe fotográficaCM0093 25 prazas

Revelado de soportes fotosensiblesCM0094 25 prazas

Tratamento de imaxes fotográficas por procedementos dixitaisCM0095 25 prazas

15027058 IES As Fontiñas Tel. 981573440

Grao medio
ZMADG01 Xestión administrativa
Módulos autorizados

Comunicación empresarial e atención á clientelaMP0437 30 prazas

Empresa e administraciónMP0439 30 prazas
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Empresa na aulaMP0446 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0449 30 prazas

InglésMP0156 30 prazas

Operacións administrativas da compravendaMP0438 30 prazas

Operacións administrativas de recursos humanosMP0442 30 prazas

Operacións auxiliares de xestión de tesouraríaMP0448 30 prazas

Técnica contableMP0441 30 prazas

Tratamento da documentación contableMP0443 30 prazas

Tratamento informático da informaciónMP0440 30 prazas

Grao superior
ZSADG01 Administración e finanzas
Módulos autorizados

Comunicación e atención á clientelaMP0651 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0658 30 prazas

InglésMP0179 30 prazas

Ofimática e proceso da informaciónMP0649 30 prazas

Proceso integral da actividade comercialMP0650 30 prazas

Recursos humanos e responsabilidade social corporativaMP0648 30 prazas

Xestión da documentación xurídica e empresarialMP0647 30 prazas

ZSEOC02 Proxectos de obra civil
Módulos autorizados

Estruturas de construciónMP0562 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0775 30 prazas

Implantacións de construciónMP0565 30 prazas

Redes e servizos en obra civilMP0770 30 prazas

Representacións de construciónMP0563 30 prazas

Urbanismo e obra civilMP0769 30 prazas

15023466 IES Lamas de Abade Tel. 981592461

Grao medio
ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
Módulos autorizados

Formación e orientación laboralCM0FOL 25 prazas

Hixiene do medio hospitalario e limpeza de materialCM0304 25 prazas

Operacións administrativas e documentación sanitariaCM0305 25 prazas

Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao pacienteCM0308 25 prazas

Relacións no equipo de traballoCM0RET 25 prazas

Técnicas básicas de enfermaríaCM0310 25 prazas

Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxicaCM0311 25 prazas

ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
Módulos autorizados

Anatomofisioloxía e patoloxía básicasMP0061 22 prazas

Apoio psicolóxico en situacións de emerxenciaMP0058 22 prazas

Atención sanitaria especial en situacións de emerxenciaMP0056 22 prazas

Atención sanitaria inicial en situacións de emerxenciaMP0055 22 prazas

Dotación sanitariaMP0054 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0063 22 prazas

Evacuación e traslado de pacientesMP0057 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0062 22 prazas
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Loxística sanitaria en emerxenciasMP0053 22 prazas

Mantemento mecánico preventivo do vehículoMP0052 22 prazas

Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsiblesMP0059 22 prazas

TeleemerxenciasMP0060 22 prazas

ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia
Módulos autorizados

Anatomofisioloxía e patoloxía básicasMP0061 22 prazas

Dispensación de produtos farmacéuticosMP0101 22 prazas

Dispensación de produtos parafarmacéuticosMP0102 22 prazas

Disposición e venda de produtosMP0099 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0107 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0106 22 prazas

Formulación maxistralMP0104 22 prazas

Oficina de farmaciaMP0100 22 prazas

Operacións básicas de laboratorioMP0103 22 prazas

Primeiros auxiliosMP0020 22 prazas

Promoción da saúdeMP0105 22 prazas

15021482 IES San Clemente Tel. 981580496

Grao superior
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
Módulos autorizados

Administración de sistemas operativosMP0374 30 prazas

Administración de sistemas xestores de bases de datosMP0377 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0381 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0380 30 prazas

Fundamentos de hardwareMP0371 30 prazas

Implantación de aplicacións webMP0376 30 prazas

Implantación de sistemas operativosMP0369 30 prazas

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de informaciónMP0373 30 prazas

Planificación e administración de redesMP0370 30 prazas

Seguridade e alta dispoñibilidadeMP0378 30 prazas

Servizos de rede e internetMP0375 30 prazas

Xestión de bases de datosMP0372 30 prazas

ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
Módulos autorizados

Bases de datosMP0484 30 prazas

Contornos de desenvolvementoMP0487 30 prazas

Desenvolvemento web en contorno clienteMP0612 30 prazas

Desenvolvemento web en contorno servidorMP0613 30 prazas

Deseño de interfaces webMP0615 30 prazas

Despregamento de aplicacións webMP0614 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0618 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0617 30 prazas

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de informaciónMP0373 30 prazas

ProgramaciónMP0485 30 prazas

Sistemas informáticosMP0483 30 prazas

CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público                         ZM     Ciclo de grao medio         ZS      Ciclo de grao superior       
                                     

Páxina 17 de 44Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. 
Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Claves de cores:

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2012-2013



Lugo

Burela

27013958 IES Monte Castelo Tel. 982580889

Grao medio
ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
Módulos autorizados

Formación e orientación laboralCM0FOL 25 prazas

Hixiene do medio hospitalario e limpeza de materialCM0304 25 prazas

Operacións administrativas e documentación sanitariaCM0305 25 prazas

Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao pacienteCM0308 25 prazas

Relacións no equipo de traballoCM0RET 25 prazas

Técnicas básicas de enfermaríaCM0310 25 prazas

Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxicaCM0311 25 prazas

Foz

27020562 IES de Foz Tel. 982141544

Grao medio
ZMHOT01 Cociña e gastronomía
Módulos autorizados

Preelaboración e conservación de alimentosMP0046 22 prazas

Técnicas culinariasMP0047 22 prazas

Lugo

27006516 CIFP Politécnico de Lugo Tel. 982220328

Grao medio
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
Módulos autorizados

Apoio á comunicaciónMP0214 25 prazas

Atención hixiénicaMP0217 25 prazas

Destrezas sociaisMP0211 25 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0219 25 prazas

Formación e orientación laboralMP0218 25 prazas

Organización da atención ás persoas en situación de dependenciaMP0210 25 prazas

Primeiros auxiliosMP0020 25 prazas

TeleasistenciaMP0831 25 prazas

ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
Módulos autorizados

Formación e orientación laboralCM0FOL 25 prazas

Hixiene do medio hospitalario e limpeza de materialCM0304 25 prazas

Operacións administrativas e documentación sanitariaCM0305 25 prazas

Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao pacienteCM0308 25 prazas

Relacións no equipo de traballoCM0RET 25 prazas
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Técnicas básicas de enfermaríaCM0310 25 prazas

Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxicaCM0311 25 prazas

ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
Módulos autorizados

Anatomofisioloxía e patoloxía básicasMP0061 22 prazas

Apoio psicolóxico en situacións de emerxenciaMP0058 22 prazas

Atención sanitaria especial en situacións de emerxenciaMP0056 22 prazas

Atención sanitaria inicial en situacións de emerxenciaMP0055 22 prazas

Dotación sanitariaMP0054 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0063 22 prazas

Evacuación e traslado de pacientesMP0057 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0062 22 prazas

Loxística sanitaria en emerxenciasMP0053 22 prazas

Mantemento mecánico preventivo do vehículoMP0052 22 prazas

Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsiblesMP0059 22 prazas

TeleemerxenciasMP0060 22 prazas

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
Módulos autorizados

Automatismos industriaisMP0232 22 prazas

ElectrónicaMP0233 22 prazas

ElectrotecniaMP0234 22 prazas

Instalacións eléctricas interioresMP0235 22 prazas

Grao superior
ZSSSC01 Educación infantil
Módulos autorizados

Autonomía persoal e saúde infantilMP0012 30 prazas

Desenvolvemento cognitivo e motorMP0015 30 prazas

Desenvolvemento socioafectivoMP0016 30 prazas

Didáctica da educación infantilMP0011 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0022 30 prazas

Expresión e comunicaciónMP0014 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0021 30 prazas

Habilidades sociaisMP0017 30 prazas

Intervención con familias e atención a menores en risco socialMP0018 30 prazas

O xogo infantil e a súa metodoloxíaMP0013 30 prazas

Primeiros auxiliosMP0020 30 prazas

27006528 IES As Mercedes Tel. 982221212

Grao medio
ZMIMA02 Instalacións de produción de calor
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0395 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0394 22 prazas

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficasMP0302 22 prazas

Montaxe e mantemento de instalacións de augaMP0310 22 prazas

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solarMP0392 22 prazas

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidosMP0393 22 prazas
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27015773 IES Muralla Romana Tel. 982212010

Grao medio
ZM12002 Estética persoal decorativa
Módulos autorizados

Administración, xestión e comercialización na pequena empresaCMAXCE 22 prazas

Anatomía e fisioloxía humanas básicasCM0173 22 prazas

Cosmetoloxía aplicada á estética decorativaCM0177 22 prazas

Depilación mecánica e técnicas complementariasCM0179 22 prazas

Escultura de unllas e estética de mans e pésCM0182 22 prazas

Formación e orientación laboralCM0FOL 22 prazas

MaquillaxeCM0188 22 prazas

Promoción e venda de produtos e servizos no ámbito da estética persoalCM0195 22 prazas

Técnicas de hixiene facial e corporalCM0199 22 prazas

ZMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
Módulos autorizados

Aplicacións ofimáticasMP0223 30 prazas

Aplicacións webMP0228 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0229 30 prazas

Servizos en redeMP0227 30 prazas

Sistemas operativos en redeMP0224 30 prazas

ZMADG01 Xestión administrativa
Módulos autorizados

Comunicación empresarial e atención á clientelaMP0437 30 prazas

Empresa e administraciónMP0439 30 prazas

Empresa na aulaMP0446 30 prazas

InglésMP0156 30 prazas

Operacións administrativas de recursos humanosMP0442 30 prazas

Tratamento da documentación contableMP0443 30 prazas

Grao superior
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
Módulos autorizados

Administración de sistemas operativosMP0374 30 prazas

Administración de sistemas xestores de bases de datosMP0377 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0381 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0380 30 prazas

Fundamentos de hardwareMP0371 30 prazas

Implantación de aplicacións webMP0376 30 prazas

Implantación de sistemas operativosMP0369 30 prazas

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de informaciónMP0373 30 prazas

Planificación e administración de redesMP0370 30 prazas

Seguridade e alta dispoñibilidadeMP0378 30 prazas

Servizos de rede e internetMP0375 30 prazas

Xestión de bases de datosMP0372 30 prazas

ZSADG01 Administración e finanzas
Módulos autorizados

Comunicación e atención á clientelaMP0651 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0658 30 prazas

Ofimática e proceso da informaciónMP0649 30 prazas
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Proceso integral da actividade comercialMP0650 30 prazas

Recursos humanos e responsabilidade social corporativaMP0648 30 prazas

Xestión da documentación xurídica e empresarialMP0647 30 prazas

ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
Módulos autorizados

Bases de datosMP0484 30 prazas

Contornos de desenvolvementoMP0487 30 prazas

Desenvolvemento web en contorno clienteMP0612 30 prazas

Desenvolvemento web en contorno servidorMP0613 30 prazas

Deseño de interfaces webMP0615 30 prazas

Despregamento de aplicacións webMP0614 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0618 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0617 30 prazas

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de informaciónMP0373 30 prazas

ProgramaciónMP0485 30 prazas

Sistemas informáticosMP0483 30 prazas

27016455 IES Sanxillao Tel. 982252016

Grao superior
ZSHOT05 Dirección de servizos de restauración
Módulos autorizados

Gastronomía e nutriciónMP0502 22 prazas

Procesos de servizos en restauranteMP0510 22 prazas

Segunda lingua estranxeiraMP0180 22 prazas

Xestión administrativa e comercial en restauraciónMP0503 22 prazas

Mondoñedo

27006966 IES San Rosendo Tel. 982521034

Grao medio
ZM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural
Módulos autorizados

Actividades de uso público en espazos naturaisCM0001 22 prazas

AgrotecnoloxíaCM0002 22 prazas

Instalacións agrariasCM0020 22 prazas

Organización e xestión dunha explotación agraria familiarCM0024 22 prazas

Relacións no equipo de traballoCM0RET 22 prazas

Monforte de Lemos

27015311 IES A Pinguela Tel. 982403111

Grao medio
ZMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
Módulos autorizados

Aplicacións ofimáticasMP0223 30 prazas

Aplicacións webMP0228 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0230 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0229 30 prazas
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Montaxe e mantemento de equipamentosMP0221 30 prazas

Redes locaisMP0225 30 prazas

Seguridade informáticaMP0226 30 prazas

Servizos en redeMP0227 30 prazas

Sistemas operativos en redeMP0224 30 prazas

Sistemas operativos monopostoMP0222 30 prazas

Grao superior
ZSADG01 Administración e finanzas
Módulos autorizados

Comunicación e atención á clientelaMP0651 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0658 30 prazas

InglésMP0179 30 prazas

Ofimática e proceso da informaciónMP0649 30 prazas

Proceso integral da actividade comercialMP0650 30 prazas

Recursos humanos e responsabilidade social corporativaMP0648 30 prazas

Xestión da documentación xurídica e empresarialMP0647 30 prazas

27007247 IES Francisco Daviña Rey Tel. 982400460

Grao medio
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
Módulos autorizados

Apoio á comunicaciónMP0214 25 prazas

Apoio domiciliarioMP0215 25 prazas

Atención e apoio psicosocialMP0213 25 prazas

Atención hixiénicaMP0217 25 prazas

Atención sanitariaMP0216 25 prazas

Características e necesidades das persoas en situación de dependenciaMP0212 25 prazas

Destrezas sociaisMP0211 25 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0219 25 prazas

Formación e orientación laboralMP0218 25 prazas

Organización da atención ás persoas en situación de dependenciaMP0210 25 prazas

Primeiros auxiliosMP0020 25 prazas

TeleasistenciaMP0831 25 prazas

27007259 IES Río Cabe Tel. 982400812

Grao superior
ZSHOT03 Guía, información e asistencia turísticas
Módulos autorizados

Deseño de produtos turísticosMP0387 30 prazas

Destinos turísticosMP0383 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0390 30 prazas

Estrutura do mercado turísticoMP0171 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0389 30 prazas

InglésMP0179 30 prazas

Procesos de guía e asistencia turísticaMP0386 30 prazas

Protocolo e relacións públicasMP0172 30 prazas

27007260 CFEA de Monforte de Lemos Tel. 982889103
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Grao medio
ZMINA02 Aceites de oliva e viños
Módulos autorizados

Análise sensorialMP0321 20 prazas

Elaboración de viñosMP0318 20 prazas

Formación e orientación laboralMP0322 20 prazas

Operacións e control de almacén na industria alimentariaMP0030 20 prazas

Outeiro de Rei

27020811 EPAPU de Bonxe Tel. 982393218

Grao medio
ZMMAM01Carpintaría e moble
Módulos autorizados

Acabamentos en carpintaría e mobleMP0547 22 prazas

Control de almacénMP0542 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0548 22 prazas

Montaxe de carpintaría e mobleMP0546 22 prazas

Ribadeo

27020793 CIFP Porta da Auga Tel. 982128894

Grao medio
ZMEOC02 Obras de interior, decoración e rehabilitación
Módulos autorizados

Anteparos y chans técnicosMP1196 22 prazas

ConstruciónMP0995 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP1202 22 prazas

Formación e orientación laboralMP1201 22 prazas

Interpretación de planos de construciónMP0996 22 prazas

Organización de traballos de interior, decoración e rehabilitaciónMP1200 22 prazas

Particións prefabricadasMP1195 22 prazas

Pintura decorativa en construciónMP1199 22 prazas

Revestimentos continuosMP1194 22 prazas

Revestimentos lixeirosMP1198 22 prazas

Sollados, azulexados e chapadosMP1003 22 prazas

Teitos suspendidosMP1197 22 prazas

Sarria

27012036 IES Gregorio Fernández Tel. 982530030

Grao superior
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
Módulos autorizados

Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicaciónsMP0525 22 prazas

Elementos de sistemas de telecomunicaciónsMP0551 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0559 22 prazas

Sistemas de telefonía fixa e móbilMP0713 22 prazas
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Sistemas informáticos e redes locaisMP0552 22 prazas

Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicaciónsMP0553 22 prazas

Viveiro

27013636 IES María Sarmiento Tel. 982560449

Grao medio
ZMADG01 Xestión administrativa
Módulos autorizados

Comunicación empresarial e atención á clientelaMP0437 30 prazas

Empresa e administraciónMP0439 30 prazas

Empresa na aulaMP0446 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0449 30 prazas

InglésMP0156 30 prazas

Operacións administrativas da compravendaMP0438 30 prazas

Operacións administrativas de recursos humanosMP0442 30 prazas

Operacións auxiliares de xestión de tesouraríaMP0448 30 prazas

Técnica contableMP0441 30 prazas

Tratamento da documentación contableMP0443 30 prazas

Tratamento informático da informaciónMP0440 30 prazas

Xove

27016625 IES Illa de Sarón Tel. 982592168

Grao superior
ZSFME04 Programación da produción en moldeamento de metais e 

polímeros
Módulos autorizados

Caracterización de materiaisMP0530 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0535 22 prazas

Interpretación gráficaMP0007 22 prazas

Programación da produciónMP0163 22 prazas

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánicaMP0162 22 prazas

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambientalMP0165 22 prazas

Ourense

Barco de Valdeorras, O

32001725 IES Lauro Olmo Tel. 988320175

Grao medio
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
Módulos autorizados

Apoio á comunicaciónMP0214 25 prazas

Apoio domiciliarioMP0215 25 prazas

Destrezas sociaisMP0211 25 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0219 25 prazas
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Formación e orientación laboralMP0218 25 prazas

Organización da atención ás persoas en situación de dependenciaMP0210 25 prazas

Primeiros auxiliosMP0020 25 prazas

TeleasistenciaMP0831 25 prazas

Carballeda de Valdeorras

32016467 IES Sección de Sobradelo-Carballeda Tel. 988335093

Grao medio
ZMEOC01 Construción
Módulos autorizados

ConstruciónMP0995 22 prazas

CubertasMP1004 22 prazas

Formigón armadoMP1000 22 prazas

Interpretación de planos de construciónMP0996 22 prazas

Organización de traballos de construciónMP1001 22 prazas

Ourense

32015050 CIFP A Farixa Tel. 988236552

Grao medio
ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
Módulos autorizados

Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónicaMP0364 22 prazas

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificiosMP0237 22 prazas

Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefoníaMP0361 22 prazas

Instalacións de radiocomunicaciónsMP0365 22 prazas

Grao superior
ZSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
Módulos autorizados

Configuración de instalacións solares térmicasMP0352 22 prazas

Eficiencia enerxética de instalaciónsMP0349 22 prazas

Equipamentos e instalacións térmicasMP0121 22 prazas

Representación gráfica de instalaciónsMP0123 22 prazas

ZSEOC01 Proxectos de edificación
Módulos autorizados

Deseño e construción de edificiosMP0567 30 prazas

Instalacións en edificaciónMP0568 30 prazas

Representacións de construciónMP0563 30 prazas

32016765 CIFP Portovello Tel. 988232649

Grao medio
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
Módulos autorizados

Apoio domiciliarioMP0215 25 prazas

Atención e apoio psicosocialMP0213 25 prazas

Atención sanitariaMP0216 25 prazas
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Características e necesidades das persoas en situación de dependenciaMP0212 25 prazas

Formación e orientación laboralMP0218 25 prazas

Grao superior
ZSADG01 Administración e finanzas
Módulos autorizados

Comunicación e atención á clientelaMP0651 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0658 30 prazas

InglésMP0179 30 prazas

Ofimática e proceso da informaciónMP0649 30 prazas

Proceso integral da actividade comercialMP0650 30 prazas

Recursos humanos e responsabilidade social corporativaMP0648 30 prazas

Xestión da documentación xurídica e empresarialMP0647 30 prazas

ZSSSC01 Educación infantil
Módulos autorizados

Autonomía persoal e saúde infantilMP0012 30 prazas

Desenvolvemento cognitivo e motorMP0015 30 prazas

Desenvolvemento socioafectivoMP0016 30 prazas

Didáctica da educación infantilMP0011 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0022 30 prazas

Expresión e comunicaciónMP0014 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0021 30 prazas

Habilidades sociaisMP0017 30 prazas

Intervención con familias e atención a menores en risco socialMP0018 30 prazas

O xogo infantil e a súa metodoloxíaMP0013 30 prazas

Primeiros auxiliosMP0020 30 prazas

32020744 CIFP Santa María de Europa Tel. 988225404

Grao superior
ZSMAM01 Deseño e amoblamento
Módulos autorizados

Automatización en carpintaría e mobleMP0987 22 prazas

32008902 IES A Carballeira - Marcos Valcárcel Tel. 988221312

Grao medio
ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
Módulos autorizados

Hixiene do medio hospitalario e limpeza de materialCM0304 25 prazas

Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao pacienteCM0308 25 prazas

Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxicaCM0311 25 prazas

ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
Módulos autorizados

Anatomofisioloxía e patoloxía básicasMP0061 22 prazas

Apoio psicolóxico en situacións de emerxenciaMP0058 22 prazas

Atención sanitaria inicial en situacións de emerxenciaMP0055 22 prazas

Dotación sanitariaMP0054 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0062 22 prazas

Loxística sanitaria en emerxenciasMP0053 22 prazas
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Mantemento mecánico preventivo do vehículoMP0052 22 prazas

TeleemerxenciasMP0060 22 prazas

ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia
Módulos autorizados

Anatomofisioloxía e patoloxía básicasMP0061 22 prazas

Dispensación de produtos farmacéuticosMP0101 22 prazas

Disposición e venda de produtosMP0099 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0106 22 prazas

Formulación maxistralMP0104 22 prazas

Operacións básicas de laboratorioMP0103 22 prazas

ZMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
Módulos autorizados

Seguridade informáticaMP0226 30 prazas

Servizos en redeMP0227 30 prazas

Sistemas operativos en redeMP0224 30 prazas

Grao superior
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
Módulos autorizados

Formación e orientación laboralMP0380 30 prazas

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de informaciónMP0373 30 prazas

Planificación e administración de redesMP0370 30 prazas

Xestión de bases de datosMP0372 30 prazas

ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
Módulos autorizados

Bases de datosMP0484 30 prazas

Contornos de desenvolvementoMP0487 30 prazas

Desenvolvemento web en contorno clienteMP0612 30 prazas

Desenvolvemento web en contorno servidorMP0613 30 prazas

Deseño de interfaces webMP0615 30 prazas

Despregamento de aplicacións webMP0614 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0618 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0617 30 prazas

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de informaciónMP0373 30 prazas

ProgramaciónMP0485 30 prazas

Sistemas informáticosMP0483 30 prazas

Viana do Bolo

32016777 IES Carlos Casares Tel. 988340086

Grao medio
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
Módulos autorizados

Apoio domiciliarioMP0215 25 prazas

Destrezas sociaisMP0211 25 prazas

Organización da atención ás persoas en situación de dependenciaMP0210 25 prazas

Primeiros auxiliosMP0020 25 prazas
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Vilamarín

32016285 IES de Vilamarín Tel. 988286013

Grao medio
ZMHOT01 Cociña e gastronomía
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0050 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0049 22 prazas

Ofertas gastronómicasMP0045 22 prazas

Preelaboración e conservación de alimentosMP0046 22 prazas

Procesos básicos de pastelaría e repostaríaMP0026 22 prazas

Produtos culinariosMP0048 22 prazas

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentosMP0031 22 prazas

Sobremesas en restauraciónMP0028 22 prazas

Técnicas culinariasMP0047 22 prazas

ZMAGA03 Xardinaría e floraría
Módulos autorizados

Infraestruturas e instalacións agrícolasMP0408 22 prazas

Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdesMP0577 22 prazas

Taller e equipamentos de tracciónMP0407 22 prazas

Pontevedra

Cangas

36019475 IES de Rodeira Tel. 986303933

Grao superior
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
Módulos autorizados

Administración de sistemas operativosMP0374 30 prazas

Administración de sistemas xestores de bases de datosMP0377 30 prazas

Implantación de sistemas operativosMP0369 30 prazas

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de informaciónMP0373 30 prazas

Planificación e administración de redesMP0370 30 prazas

Xestión de bases de datosMP0372 30 prazas

ZSADG01 Administración e finanzas
Módulos autorizados

Comunicación e atención á clientelaMP0651 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0658 30 prazas

InglésMP0179 30 prazas

Ofimática e proceso da informaciónMP0649 30 prazas

Proceso integral da actividade comercialMP0650 30 prazas

Recursos humanos e responsabilidade social corporativaMP0648 30 prazas

Simulación empresarialMP0656 30 prazas

Xestión da documentación xurídica e empresarialMP0647 30 prazas
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ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
Módulos autorizados

Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicaciónsMP0525 22 prazas

Elementos de sistemas de telecomunicaciónsMP0551 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0560 22 prazas

Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicaciónsMP0553 22 prazas

Marín

36015159 IES Chan do Monte Tel. 986883305

Grao medio
ZMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
Módulos autorizados

Aplicacións ofimáticasMP0223 30 prazas

Aplicacións webMP0228 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0230 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0229 30 prazas

Montaxe e mantemento de equipamentosMP0221 30 prazas

Redes locaisMP0225 30 prazas

Seguridade informáticaMP0226 30 prazas

Servizos en redeMP0227 30 prazas

Sistemas operativos en redeMP0224 30 prazas

Sistemas operativos monopostoMP0222 30 prazas

ZMADG01 Xestión administrativa
Módulos autorizados

Comunicación empresarial e atención á clientelaMP0437 30 prazas

Empresa e administraciónMP0439 30 prazas

Empresa na aulaMP0446 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0449 30 prazas

InglésMP0156 30 prazas

Operacións administrativas da compravendaMP0438 30 prazas

Operacións administrativas de recursos humanosMP0442 30 prazas

Operacións auxiliares de xestión de tesouraríaMP0448 30 prazas

Técnica contableMP0441 30 prazas

Tratamento da documentación contableMP0443 30 prazas

Tratamento informático da informaciónMP0440 30 prazas

Nigrán

36015184 IES Escolas Proval Tel. 986369402

Grao medio
ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
Módulos autorizados

Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónicaMP0364 22 prazas

Electrónica aplicadaMP0359 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0367 22 prazas

Equipamentos microinformáticosMP0360 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0366 22 prazas

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificiosMP0237 22 prazas
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Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefoníaMP0361 22 prazas

Instalacións de megafonía e sonorizaciónMP0363 22 prazas

Instalacións de radiocomunicaciónsMP0365 22 prazas

Instalacións domóticasMP0238 22 prazas

Instalacións eléctricas básicasMP0362 22 prazas

ZMADG01 Xestión administrativa
Módulos autorizados

Comunicación empresarial e atención á clientelaMP0437 30 prazas

Empresa e administraciónMP0439 30 prazas

Empresa na aulaMP0446 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0449 30 prazas

InglésMP0156 30 prazas

Operacións administrativas da compravendaMP0438 30 prazas

Operacións administrativas de recursos humanosMP0442 30 prazas

Operacións auxiliares de xestión de tesouraríaMP0448 30 prazas

Técnica contableMP0441 30 prazas

Tratamento da documentación contableMP0443 30 prazas

Tratamento informático da informaciónMP0440 30 prazas

Ponteareas

36007552 CIFP A Granxa Tel. 986640068

Grao superior
ZSINA01 Vitivinicultura
Módulos autorizados

Cata e cultura vitivinícolaMP0083 22 prazas

VinificaciónsMP0078 22 prazas

ViticulturaMP0077 22 prazas

ZSAGA01 Xestión forestal e do medio natural
Módulos autorizados

Botánica agronómicaMP0690 22 prazas

Defensa contra incendios forestaisMP0816 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0819 22 prazas

FitopatoloxíaMP0692 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0818 22 prazas

Maquinaria e instalacións agroforestaisMP0694 22 prazas

Técnicas de educación ambientalMP0790 22 prazas

Topografía agrariaMP0693 22 prazas

Xestión cinexéticaMP0812 22 prazas

Xestión da conservación do medio naturalMP0815 22 prazas

Xestión da pesca continentalMP0813 22 prazas

Xestión de montesMP0814 22 prazas

Xestión dos aproveitamentos do medio forestalMP0810 22 prazas

Xestión e organización do viveiro forestalMP0811 22 prazas

Pontevedra

36014489 CIFP A Xunqueira Tel. 986873003
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Grao medio
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
Módulos autorizados

Apoio á comunicaciónMP0214 25 prazas

Apoio domiciliarioMP0215 25 prazas

Atención e apoio psicosocialMP0213 25 prazas

Atención hixiénicaMP0217 25 prazas

Atención sanitariaMP0216 25 prazas

Características e necesidades das persoas en situación de dependenciaMP0212 25 prazas

Destrezas sociaisMP0211 25 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0219 25 prazas

Formación e orientación laboralMP0218 25 prazas

Organización da atención ás persoas en situación de dependenciaMP0210 25 prazas

Primeiros auxiliosMP0020 25 prazas

TeleasistenciaMP0831 25 prazas

ZMMAM02 Instalación e amoblamento
Módulos autorizados

Control de almacénMP0542 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0783 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0782 22 prazas

Instalación de carpintaríaMP0780 22 prazas

Instalación de estructuras de madeiraMP0781 22 prazas

Instalación de moblaxeMP0779 22 prazas

Materiais en carpintaría e mobleMP0538 22 prazas

Operacións básicas de carpintaríaMP0540 22 prazas

Operacións básicas de moblaxeMP0541 22 prazas

Planificación da instalaciónMP0778 22 prazas

Solucións construtivasMP0539 22 prazas

Grao superior
ZSTMV01 Automoción
Módulos autorizados

Elementos amovibles e fixos non estruturaisMP0294 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0300 22 prazas

Estruturas do vehículoMP0296 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0299 22 prazas

Motores térmicos e os seus sistemas auxiliaresMP0293 22 prazas

Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxeMP0292 22 prazas

Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidadeMP0291 22 prazas

Técnicas de comunicación e de relaciónsMP0309 22 prazas

Tratamento e recubrimento de superficiesMP0295 22 prazas

Xestión e loxística do mantemento de vehículosMP0297 22 prazas

ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
Módulos autorizados

Redes telemáticasMP0555 22 prazas

Sistemas de telefonía fixa e móbilMP0713 22 prazas

36020064 CIFP Carlos Oroza Tel. 986847002

Grao medio
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ZMHOT01 Cociña e gastronomía
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0050 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0049 22 prazas

ZMHOT02 Servizos en restauración
Módulos autorizados

Ofertas gastronómicasMP0045 30 prazas

Técnicas de comunicación en restauraciónMP0155 30 prazas

36006730 IES Frei Martín Sarmiento Tel. 986852654

Grao medio
ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
Módulos autorizados

Formación e orientación laboralCM0FOL 25 prazas

Hixiene do medio hospitalario e limpeza de materialCM0304 25 prazas

Operacións administrativas e documentación sanitariaCM0305 25 prazas

Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao pacienteCM0308 25 prazas

Relacións no equipo de traballoCM0RET 25 prazas

Técnicas básicas de enfermaríaCM0310 25 prazas

Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxicaCM0311 25 prazas

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
Módulos autorizados

ElectrónicaMP0233 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0241 22 prazas

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificiosMP0237 22 prazas

Instalacións domóticasMP0238 22 prazas

Instalacións solares fotovoltaicasMP0239 22 prazas

ZMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
Módulos autorizados

Análise capilarMP0849 22 prazas

Cambios de forma permanente do cabeloMP0846 22 prazas

Coloración capilarMP0843 22 prazas

Cosmética para peiteadoMP0844 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0852 22 prazas

Estética de mans e pésMP0636 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0851 22 prazas

Imaxe corporal e hábitos saudablesMP0640 22 prazas

Márketing e venda en imaxe persoalMP0643 22 prazas

Peiteado e estilismo masculinoMP0848 22 prazas

Peiteados e recollidosMP0842 22 prazas

Técnicas de corte do cabeloMP0845 22 prazas

Grao superior
ZS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico
Módulos autorizados

Formación e orientación laboralCS0FOL 22 prazas

Fundamentos e técnicas de análises bioquímicasCS0470 22 prazas

Fundamentos e técnicas de análises hematolóxicas e citolóxicasCS0471 22 prazas

Fundamentos e técnicas de análises microbiolóxicasCS0472 22 prazas
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Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de laboratorio 
de diagnóstico clínico

CS0486 22 prazas

Proxecto integradoCS0501 22 prazas

Recollida, preparación e conservación de mostras biolóxicas humanasCS0509 22 prazas

36018677 IES Luís Seoane Tel. 986857700

Grao medio
ZMADG01 Xestión administrativa
Módulos autorizados

Comunicación empresarial e atención á clientelaMP0437 30 prazas

Empresa e administraciónMP0439 30 prazas

Empresa na aulaMP0446 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0449 30 prazas

InglésMP0156 30 prazas

Operacións administrativas da compravendaMP0438 30 prazas

Operacións administrativas de recursos humanosMP0442 30 prazas

Operacións auxiliares de xestión de tesouraríaMP0448 30 prazas

Técnica contableMP0441 30 prazas

Tratamento da documentación contableMP0443 30 prazas

Tratamento informático da informaciónMP0440 30 prazas

Grao superior
ZSADG01 Administración e finanzas
Módulos autorizados

Comunicación e atención á clientelaMP0651 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0658 30 prazas

Ofimática e proceso da informaciónMP0649 30 prazas

Proceso integral da actividade comercialMP0650 30 prazas

Recursos humanos e responsabilidade social corporativaMP0648 30 prazas

Xestión da documentación xurídica e empresarialMP0647 30 prazas

Redondela

36019566 IES de Chapela Tel. 986453330

Grao medio
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
Módulos autorizados

Apoio á comunicaciónMP0214 25 prazas

Apoio domiciliarioMP0215 25 prazas

Atención e apoio psicosocialMP0213 25 prazas

Atención hixiénicaMP0217 25 prazas

Atención sanitariaMP0216 25 prazas

Características e necesidades das persoas en situación de dependenciaMP0212 25 prazas

Destrezas sociaisMP0211 25 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0219 25 prazas

Formación e orientación laboralMP0218 25 prazas

Organización da atención ás persoas en situación de dependenciaMP0210 25 prazas

Primeiros auxiliosMP0020 25 prazas

TeleasistenciaMP0831 25 prazas
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ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia
Módulos autorizados

Anatomofisioloxía e patoloxía básicasMP0061 22 prazas

Disposición e venda de produtosMP0099 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0107 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0106 22 prazas

Primeiros auxiliosMP0020 22 prazas

Grao superior
ZS19003 Dietética
Módulos autorizados

Alimentación equilibradaCS0436 22 prazas

Control alimentarioCS0446 22 prazas

Educación sanitaria e promoción da saúdeCS0453 22 prazas

Fisiopatoloxía aplicada á dietéticaCS0456 22 prazas

Formación e orientación laboralCS0FOL 22 prazas

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de dietéticaCS0630 22 prazas

Relacións no contorno de traballoCS0RCT 22 prazas

ZSSSC01 Educación infantil
Módulos autorizados

Autonomía persoal e saúde infantilMP0012 30 prazas

Desenvolvemento cognitivo e motorMP0015 30 prazas

Desenvolvemento socioafectivoMP0016 30 prazas

Didáctica da educación infantilMP0011 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0022 30 prazas

Expresión e comunicaciónMP0014 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0021 30 prazas

Habilidades sociaisMP0017 30 prazas

Intervención con familias e atención a menores en risco socialMP0018 30 prazas

O xogo infantil e a súa metodoloxíaMP0013 30 prazas

Primeiros auxiliosMP0020 30 prazas

Sanxenxo

36019256 IES de Vilalonga Tel. 986744953

Grao medio
ZMADG01 Xestión administrativa
Módulos autorizados

InglésMP0156 30 prazas

Operacións administrativas de recursos humanosMP0442 30 prazas

Tui

36014544 IES Indalecio Pérez Tizón Tel. 986600926

Grao medio
ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
Módulos autorizados

Automatismos industriaisMP0232 22 prazas

Instalacións eléctricas interioresMP0235 22 prazas
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Vigo

36024525 CIFP de Coia Tel. 986293429

Grao superior
ZSIMA03 Mecatrónica industrial
Módulos autorizados

Configuración de sistemas mecatrónicosMP0941 25 prazas

Elementos de máquinasMP0938 25 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0947 25 prazas

Formación e orientación laboralMP0946 25 prazas

Integración de sistemasMP0943 25 prazas

Procesos de fabricaciónMP0939 25 prazas

Procesos e xestión de mantemento e calidadeMP0942 25 prazas

Representación gráfica de sistemas mecatrónicosMP0940 25 prazas

Simulación de sistemas mecatrónicosMP0944 25 prazas

Sistemas eléctricos e electrónicosMP0937 25 prazas

Sistemas hidráulicos e pneumáticosMP0936 25 prazas

Sistemas mecánicosMP0935 25 prazas

36013448 CIFP Manuel Antonio Tel. 986273800

Grao medio
ZMHOT01 Cociña e gastronomía
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0050 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0049 22 prazas

Ofertas gastronómicasMP0045 22 prazas

Preelaboración e conservación de alimentosMP0046 22 prazas

Procesos básicos de pastelaría e repostaríaMP0026 22 prazas

Produtos culinariosMP0048 22 prazas

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentosMP0031 22 prazas

Sobremesas en restauraciónMP0028 22 prazas

Técnicas culinariasMP0047 22 prazas

ZMTCP01 Confección e moda
Módulos autorizados

Materiais téxtiles e pelMP0275 22 prazas

Principios de mantemento electromecánicoMP0116 22 prazas

ZMHOT02 Servizos en restauración
Módulos autorizados

Formación e orientación laboralMP0157 30 prazas

InglésMP0156 30 prazas

O viño e o seu servizoMP0154 30 prazas

Operacións básicas en bar e cafetaríaMP0150 30 prazas

Servizos en bar e cafetaríaMP0152 30 prazas

Grao superior
ZSSAN01 Audioloxía protésica
Módulos autorizados
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Acústica e elementos de protección sonoraMP0201 22 prazas

Atención á persoa hipoacúsicaMP0204 22 prazas

Audición e comunicación verbalMP0205 22 prazas

Características anatomosensoriais auditivasMP0199 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0207 22 prazas

ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade
Módulos autorizados

Análise instrumentalMP0067 22 prazas

Análises químicasMP0066 22 prazas

Calidade e seguridade no laboratorioMP0072 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0075 22 prazas

Ensaios biotecnolóxicosMP0071 22 prazas

Ensaios fisicoquímicosMP0069 22 prazas

Ensaios físicosMP0068 22 prazas

Ensaios microbiolóxicosMP0070 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0074 22 prazas

Mostraxe e preparación da mostraMP0065 22 prazas

ZS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico
Módulos autorizados

Formación e orientación laboralCS0FOL 22 prazas

Fundamentos e técnicas de análises bioquímicasCS0470 22 prazas

Fundamentos e técnicas de análises hematolóxicas e citolóxicasCS0471 22 prazas

Fundamentos e técnicas de análises microbiolóxicasCS0472 22 prazas

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de laboratorio 
de diagnóstico clínico

CS0486 22 prazas

Proxecto integradoCS0501 22 prazas

Recollida, preparación e conservación de mostras biolóxicas humanasCS0509 22 prazas

36014568 CIFP Valentín Paz Andrade Tel. 986270904

Grao medio
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
Módulos autorizados

Circuítos de fluídos, suspensión e direcciónMP0454 22 prazas

Circuítos eléctricos auxiliares do vehículoMP0457 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0460 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0459 22 prazas

Mecanizado básicoMP0260 22 prazas

MotoresMP0452 22 prazas

Sistemas auxiliares do motorMP0453 22 prazas

Sistemas de carga e arranqueMP0456 22 prazas

Sistemas de seguridade e confortabilidadeMP0458 22 prazas

Sistemas de transmisión e freadaMP0455 22 prazas

ZMMAM02 Instalación e amoblamento
Módulos autorizados

Control de almacénMP0542 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0782 22 prazas

Materiais en carpintaría e mobleMP0538 22 prazas

Operacións básicas de carpintaríaMP0540 22 prazas

Operacións básicas de moblaxeMP0541 22 prazas
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ZMIMA02 Instalacións de produción de calor
Módulos autorizados

Configuración de instalacións caloríficasMP0266 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0395 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0394 22 prazas

Instalacións eléctricas e automatismosMP0038 22 prazas

Máquinas e equipamentos térmicosMP0036 22 prazas

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficasMP0302 22 prazas

Montaxe e mantemento de instalacións de augaMP0310 22 prazas

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solarMP0392 22 prazas

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidosMP0393 22 prazas

Técnicas de montaxe de instalaciónsMP0037 22 prazas

ZMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización
Módulos autorizados

Configuración de instalacións de frío e climatizaciónMP0039 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0044 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0043 22 prazas

Instalacións eléctricas e automatismosMP0038 22 prazas

Máquinas e equipamentos térmicosMP0036 22 prazas

Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercialMP0040 22 prazas

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracciónMP0042 22 prazas

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriaisMP0041 22 prazas

Técnicas de montaxe de instalaciónsMP0037 22 prazas

ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0097 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0096 22 prazas

Interpretación gráficaMP0007 22 prazas

MecanizadoMP0092 22 prazas

Metroloxía e ensaiosMP0006 22 prazas

MontaxeMP0095 22 prazas

Soldadura en atmosfera naturalMP0093 22 prazas

Soldadura en atmosfera protexidaMP0094 22 prazas

Trazado, corte e conformaciónMP0091 22 prazas

Grao superior
ZSTMV01 Automoción
Módulos autorizados

Elementos amovibles e fixos non estruturaisMP0294 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0300 22 prazas

Estruturas do vehículoMP0296 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0299 22 prazas

Motores térmicos e os seus sistemas auxiliaresMP0293 22 prazas

Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxeMP0292 22 prazas

Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidadeMP0291 22 prazas

Técnicas de comunicación e de relaciónsMP0309 22 prazas

Tratamento e recubrimento de superficiesMP0295 22 prazas

Xestión e loxística do mantemento de vehículosMP0297 22 prazas

ZSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
Módulos autorizados
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Certificación enerxética de edificiosMP0350 22 prazas

Configuración de instalacións solares térmicasMP0352 22 prazas

Eficiencia enerxética de instalaciónsMP0349 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0357 22 prazas

Equipamentos e instalacións térmicasMP0121 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0356 22 prazas

Procesos de montaxe de instalaciónsMP0122 22 prazas

Promoción do uso eficiente da enerxía e da augaMP0354 22 prazas

Representación gráfica de instalaciónsMP0123 22 prazas

Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicasMP0353 22 prazas

Xestión eficiente da auga en edificaciónMP0351 22 prazas

36011579 IES A Guía Tel. 986375111

Grao superior
ZS06003 Xestión do transporte
Módulos autorizados

Almacenaxe de produtosCS0086 30 prazas

Aplicacións informáticas de propósito xeralCS0087 30 prazas

Comercialización do servizo de transporteCS0088 30 prazas

Formación e orientación laboralCS0FOL 30 prazas

Lingua estranxeira (inglés)CS0098 30 prazas

Organización do servizo de transporte terrestreCS0106 30 prazas

Planificación e xestión da explotación do transporte terrestreCS0107 30 prazas

Proxecto integradoCS0111 30 prazas

Relacións no contorno de traballoCS0RCT 30 prazas

Xestión administrativa do comercio internacionalCS0115 30 prazas

Xestión administrativa do transporteCS0116 30 prazas

36024461 IES Audiovisual de Vigo Tel. 986246834

Grao superior
ZSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos
Módulos autorizados

Administración e promoción de audiovisuais e espectáculosMP0921 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0924 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0923 22 prazas

Medios técnicos audiovisuais e escénicosMP0910 22 prazas

Planificación de proxectos audiovisuaisMP0915 22 prazas

Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimediaMP0916 22 prazas

Xestión de proxectos de televisión e radioMP0917 22 prazas

ZSIMS02 Realización de proxectos audiovisuais e espectáculo s
Módulos autorizados

Formación e orientación laboralMP0912 22 prazas

Medios técnicos audiovisuais e escénicosMP0910 22 prazas

Planificación da realización en cine e vídeoMP0902 22 prazas

Procesos de realización en cine e vídeoMP0903 22 prazas

36018173 IES de Teis Tel. 986373811

Grao medio
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ZM12002 Estética persoal decorativa
Módulos autorizados

Administración, xestión e comercialización na pequena empresaCMAXCE 22 prazas

Anatomía e fisioloxía humanas básicasCM0173 22 prazas

Cosmetoloxía aplicada á estética decorativaCM0177 22 prazas

Depilación mecánica e técnicas complementariasCM0179 22 prazas

Escultura de unllas e estética de mans e pésCM0182 22 prazas

Formación e orientación laboralCM0FOL 22 prazas

MaquillaxeCM0188 22 prazas

Promoción e venda de produtos e servizos no ámbito da estética persoalCM0195 22 prazas

Técnicas de hixiene facial e corporalCM0199 22 prazas

ZMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
Módulos autorizados

Análise capilarMP0849 22 prazas

Cambios de forma permanente do cabeloMP0846 22 prazas

Coloración capilarMP0843 22 prazas

Cosmética para peiteadoMP0844 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0852 22 prazas

Estética de mans e pésMP0636 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0851 22 prazas

Imaxe corporal e hábitos saudablesMP0640 22 prazas

Márketing e venda en imaxe persoalMP0643 22 prazas

Peiteado e estilismo masculinoMP0848 22 prazas

Peiteados e recollidosMP0842 22 prazas

Técnicas de corte do cabeloMP0845 22 prazas

ZMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
Módulos autorizados

Aplicacións ofimáticasMP0223 30 prazas

Aplicacións webMP0228 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0230 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0229 30 prazas

Montaxe e mantemento de equipamentosMP0221 30 prazas

Redes locaisMP0225 30 prazas

Seguridade informáticaMP0226 30 prazas

Servizos en redeMP0227 30 prazas

Sistemas operativos en redeMP0224 30 prazas

Sistemas operativos monopostoMP0222 30 prazas

Grao superior
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
Módulos autorizados

Administración de sistemas operativosMP0374 30 prazas

Administración de sistemas xestores de bases de datosMP0377 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0381 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0380 30 prazas

Fundamentos de hardwareMP0371 30 prazas

Implantación de aplicacións webMP0376 30 prazas

Implantación de sistemas operativosMP0369 30 prazas

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de informaciónMP0373 30 prazas

Planificación e administración de redesMP0370 30 prazas

Seguridade e alta dispoñibilidadeMP0378 30 prazas
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Servizos de rede e internetMP0375 30 prazas

Xestión de bases de datosMP0372 30 prazas

ZS12001 Asesoría de imaxe persoal
Módulos autorizados

Administración, xestión e comercialización na pequena empresaCSAXCE 22 prazas

Asesoría de belezaCS0274 22 prazas

Estilismo no vestirCS0279 22 prazas

Formación e orientación laboralCS0FOL 22 prazas

Imaxe persoal e comunicaciónCS0283 22 prazas

Protocolo e usos sociaisCS0286 22 prazas

Proxecto integradoCS0287 22 prazas

Relacións no contorno de traballoCS0RCT 22 prazas

Técnicas de embelecemento persoalCS0289 22 prazas

ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
Módulos autorizados

Bases de datosMP0484 30 prazas

Contornos de desenvolvementoMP0487 30 prazas

Desenvolvemento web en contorno clienteMP0612 30 prazas

Desenvolvemento web en contorno servidorMP0613 30 prazas

Deseño de interfaces webMP0615 30 prazas

Despregamento de aplicacións webMP0614 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0618 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0617 30 prazas

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de informaciónMP0373 30 prazas

ProgramaciónMP0485 30 prazas

Sistemas informáticosMP0483 30 prazas

ZSIMP01 Estética integral e benestar
Módulos autorizados

Aparellos estéticosMP0744 22 prazas

Cosmética aplicada a estética e benestarMP0752 22 prazas

Depilación avanzadaMP0746 22 prazas

DermoestéticaMP0751 22 prazas

Drenaxe estética e técnicas por presiónMP0748 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0756 22 prazas

Estética hidrotermalMP0745 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0755 22 prazas

Masaxe estéticaMP0747 22 prazas

MicropigmentaciónMP0749 22 prazas

Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoalMP0750 22 prazas

Tratamentos estéticos integraisMP0753 22 prazas

36011634 IES Politécnico de Vigo Tel. 986213025

Grao medio
ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
Módulos autorizados

Automatismos industriaisMP0232 22 prazas

ElectrónicaMP0233 22 prazas

ElectrotecniaMP0234 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0242 22 prazas
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Formación e orientación laboralMP0241 22 prazas

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificiosMP0237 22 prazas

Instalacións de distribuciónMP0236 22 prazas

Instalacións domóticasMP0238 22 prazas

Instalacións eléctricas interioresMP0235 22 prazas

Instalacións solares fotovoltaicasMP0239 22 prazas

Máquinas eléctricasMP0240 22 prazas

ZMFME01 Mecanizado
Módulos autorizados

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0009 22 prazas

Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e conformado, e por procesos especiaisMP0003 22 prazas

Fabricación por arranque de labraMP0004 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0008 22 prazas

Interpretación gráficaMP0007 22 prazas

Mecanizado por control numéricoMP0002 22 prazas

Metroloxía e ensaiosMP0006 22 prazas

Procesos de mecanizadoMP0001 22 prazas

Sistemas automatizadosMP0005 22 prazas

Grao superior
ZSELE03 Automatización e robótica industrial
Módulos autorizados

Comunicacións industriaisMP0967 22 prazas

Documentación técnicaMP0963 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0971 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0970 22 prazas

Informática industrialMP0964 22 prazas

Integración de sistemas de automatización industrialMP0968 22 prazas

Robótica industrialMP0966 22 prazas

Sistemas de medida e regulaciónMP0961 22 prazas

Sistemas de potenciaMP0962 22 prazas

Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicosMP0959 22 prazas

Sistemas programables avanzadosMP0965 22 prazas

Sistemas secuenciais programablesMP0960 22 prazas

ZSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica
Módulos autorizados

Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxeMP0160 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0169 22 prazas

Execución de procesos de fabricaciónMP0164 22 prazas

Fabricación asistida por computador (CAM)MP0161 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0168 22 prazas

Interpretación gráficaMP0007 22 prazas

Mecanizado por control numéricoMP0002 22 prazas

Programación da produciónMP0163 22 prazas

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánicaMP0162 22 prazas

Verificación de produtosMP0166 22 prazas

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambientalMP0165 22 prazas

ZSEOC01 Proxectos de edificación
Módulos autorizados

Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencialMP0571 30 prazas
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Desenvolvemento de proxectos de edificación residencialMP0570 30 prazas

Deseño e construción de edificiosMP0567 30 prazas

Eficiencia enerxética en edificaciónMP0569 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0574 30 prazas

Estruturas de construciónMP0562 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0573 30 prazas

Implantacións de construciónMP0565 30 prazas

Instalacións en edificaciónMP0568 30 prazas

Medicións e valoracións de construciónMP0564 30 prazas

Planificación de construciónMP0566 30 prazas

Representacións de construciónMP0563 30 prazas

ZSEOC02 Proxectos de obra civil
Módulos autorizados

Desenvolvemento de proxectos de obras lineaisMP0773 30 prazas

Desenvolvemento de proxectos urbanísticosMP0772 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0776 30 prazas

Estruturas de construciónMP0562 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0775 30 prazas

Implantacións de construciónMP0565 30 prazas

Levantamentos topográficosMP0771 30 prazas

Medicións e valoracións de construciónMP0564 30 prazas

Planificación de construciónMP0566 30 prazas

Redes e servizos en obra civilMP0770 30 prazas

Representacións de construciónMP0563 30 prazas

Urbanismo e obra civilMP0769 30 prazas

ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
Módulos autorizados

Configuración de instalacións domóticas e automáticasMP0523 22 prazas

Configuración de instalacións eléctricasMP0524 22 prazas

Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformaciónMP0522 22 prazas

Documentación técnica en instalacións eléctricasMP0519 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0528 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0527 22 prazas

Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicaciónsMP0517 22 prazas

Sistemas e circuítos eléctricosMP0520 22 prazas

Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticasMP0521 22 prazas

Técnicas e procesos en instalacións eléctricasMP0518 22 prazas

Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricasMP0602 22 prazas

36017430 IES Ricardo Mella Tel. 986253711

Grao medio
ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
Módulos autorizados

Formación e orientación laboralCM0FOL 25 prazas

Hixiene do medio hospitalario e limpeza de materialCM0304 25 prazas

Operacións administrativas e documentación sanitariaCM0305 25 prazas

Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao pacienteCM0308 25 prazas

Relacións no equipo de traballoCM0RET 25 prazas

Técnicas básicas de enfermaríaCM0310 25 prazas

Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxicaCM0311 25 prazas
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ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
Módulos autorizados

Anatomofisioloxía e patoloxía básicasMP0061 22 prazas

Apoio psicolóxico en situacións de emerxenciaMP0058 22 prazas

Atención sanitaria especial en situacións de emerxenciaMP0056 22 prazas

Atención sanitaria inicial en situacións de emerxenciaMP0055 22 prazas

Dotación sanitariaMP0054 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0063 22 prazas

Evacuación e traslado de pacientesMP0057 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0062 22 prazas

Loxística sanitaria en emerxenciasMP0053 22 prazas

Mantemento mecánico preventivo do vehículoMP0052 22 prazas

Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsiblesMP0059 22 prazas

TeleemerxenciasMP0060 22 prazas

ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
Módulos autorizados

Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónicaMP0364 22 prazas

Electrónica aplicadaMP0359 22 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0367 22 prazas

Equipamentos microinformáticosMP0360 22 prazas

Formación e orientación laboralMP0366 22 prazas

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificiosMP0237 22 prazas

Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefoníaMP0361 22 prazas

Instalacións de megafonía e sonorizaciónMP0363 22 prazas

Instalacións de radiocomunicaciónsMP0365 22 prazas

Instalacións domóticasMP0238 22 prazas

Instalacións eléctricas básicasMP0362 22 prazas

ZMADG01 Xestión administrativa
Módulos autorizados

Comunicación empresarial e atención á clientelaMP0437 30 prazas

Empresa e administraciónMP0439 30 prazas

Empresa na aulaMP0446 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0449 30 prazas

InglésMP0156 30 prazas

Operacións administrativas da compravendaMP0438 30 prazas

Operacións administrativas de recursos humanosMP0442 30 prazas

Operacións auxiliares de xestión de tesouraríaMP0448 30 prazas

Técnica contableMP0441 30 prazas

Tratamento da documentación contableMP0443 30 prazas

Tratamento informático da informaciónMP0440 30 prazas

Grao superior
ZSADG01 Administración e finanzas
Módulos autorizados

Ofimática e proceso da informaciónMP0649 30 prazas

Proceso integral da actividade comercialMP0650 30 prazas

Recursos humanos e responsabilidade social corporativaMP0648 30 prazas

Xestión da documentación xurídica e empresarialMP0647 30 prazas

ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
Módulos autorizados
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Elementos de sistemas de telecomunicaciónsMP0551 22 prazas

Sistemas de telefonía fixa e móbilMP0713 22 prazas

Sistemas informáticos e redes locaisMP0552 22 prazas

Vilagarcía de Arousa

36019669 IES Armando Cotarelo Valledor Tel. 986512311

Grao medio
ZMADG01 Xestión administrativa
Módulos autorizados

Empresa na aulaMP0446 30 prazas

Formación e orientación laboralMP0449 30 prazas

Operacións auxiliares de xestión de tesouraríaMP0448 30 prazas

Tratamento da documentación contableMP0443 30 prazas

Grao superior
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
Módulos autorizados

Administración de sistemas operativosMP0374 30 prazas

Administración de sistemas xestores de bases de datosMP0377 30 prazas

Empresa e iniciativa emprendedoraMP0381 30 prazas

Implantación de aplicacións webMP0376 30 prazas

Servizos de rede e internetMP0375 30 prazas
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