
Oferta parcial, por módulos, de ciclos da formación 
profesional inicial en centros públicos

2008-2009

Clasificada por familia formativa e ciclo

Actividades agrarias
Ciclos formativos
ZM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural
ZM01002 Xardinaría
ZM01004 Explotacións agrícolas intensivas

ZM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural
Lugo
Mondoñedo           IES San Rosendo 

Módulos ofertados
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0008 Conservación e defensa das masas forestais
CM0022 Mecanización agraria
CM0003 Aproveitamentos cinexéticos e piscícolas

ZM01002 Xardinaría
A Coruña
Bergondo           CFEA de Guísamo 

Módulos ofertados
CM0028 Xardinaría de interiores e arranxos florais
CM0023 Métodos de control fitosanitario
CM0019 Implantación de xardíns e zonas verdes
CM0009 Conservación e mellora de xardíns e zonas verdes
CM0RET Relacións no equipo de traballo

Ourense
Vilamarín           IES de Vilamarín 

Módulos ofertados
CM0025 Produción de plantas
CM0028 Xardinaría de interiores e arranxos florais
CM0019 Implantación de xardíns e zonas verdes

ZM01004 Explotacións agrícolas intensivas
A Coruña
Bergondo           CFEA de Guísamo 

Módulos ofertados
CM0023 Métodos de control fitosanitario
CM0013 Cultivos hortícolas

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CM0011 Cultivos frutícolas

Administración
Ciclos formativos
ZM04001 Xestión administrativa
ZS04001 Administración e finanzas

ZM04001 Xestión administrativa
A Coruña
Coruña, A           IES Fernando Wirtz Suárez 

Módulos ofertados
CM0067 Produtos e servizos financeiros e de seguros básicos
CM0063 Comunicación, arquivo de información e operatoria de teclados
CM0064 Contabilidade xeral e tesouraría
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0066 Principios de xestión administrativa pública
CM0062 Aplicacións informáticas
CM0069 Xestión administrativa de persoal
CM0068 Xestión administrativa de compravenda

Ferrol           CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Módulos ofertados
CM0062 Aplicacións informáticas
CM0068 Xestión administrativa de compravenda
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0067 Produtos e servizos financeiros e de seguros básicos
CM0066 Principios de xestión administrativa pública
CM0064 Contabilidade xeral e tesouraría
CM0063 Comunicación, arquivo de información e operatoria de teclados
CM0069 Xestión administrativa de persoal

Santiago de Compostela           IES As Fontiñas 
Módulos ofertados
CM0069 Xestión administrativa de persoal
CM0063 Comunicación, arquivo de información e operatoria de teclados
CM0064 Contabilidade xeral e tesouraría
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0066 Principios de xestión administrativa pública
CM0062 Aplicacións informáticas
CM0068 Xestión administrativa de compravenda
CM0067 Produtos e servizos financeiros e de seguros básicos

Lugo
Lugo           IES A Piringalla 

Módulos ofertados
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0069 Xestión administrativa de persoal
CM0068 Xestión administrativa de compravenda
CM0067 Produtos e servizos financeiros e de seguros básicos
CM0066 Principios de xestión administrativa pública
CM0064 Contabilidade xeral e tesouraría
CM0063 Comunicación, arquivo de información e operatoria de teclados
CM0062 Aplicacións informáticas

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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Viveiro           IES María Sarmiento 
Módulos ofertados
CM0067 Produtos e servizos financeiros e de seguros básicos
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0066 Principios de xestión administrativa pública
CM0062 Aplicacións informáticas
CM0063 Comunicación, arquivo de información e operatoria de teclados
CM0064 Contabilidade xeral e tesouraría
CM0069 Xestión administrativa de persoal
CM0068 Xestión administrativa de compravenda

Pontevedra
Marín           IES Chan do Monte 

Módulos ofertados
CM0063 Comunicación, arquivo de información e operatoria de teclados
CM0066 Principios de xestión administrativa pública
CM0067 Produtos e servizos financeiros e de seguros básicos
CM0069 Xestión administrativa de persoal

Nigrán           IES Escolas Proval 
Módulos ofertados
CM0068 Xestión administrativa de compravenda
CM0066 Principios de xestión administrativa pública
CM0069 Xestión administrativa de persoal
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0063 Comunicación, arquivo de información e operatoria de teclados

Pontevedra           IES Luís Seoane 
Módulos ofertados
CM0064 Contabilidade xeral e tesouraría
CM0069 Xestión administrativa de persoal
CM0066 Principios de xestión administrativa pública
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0063 Comunicación, arquivo de información e operatoria de teclados
CM0062 Aplicacións informáticas
CM0067 Produtos e servizos financeiros e de seguros básicos
CM0068 Xestión administrativa de compravenda

Redondela           IES Pedro Floriani 
Módulos ofertados
CM0062 Aplicacións informáticas

Sanxenxo           IES de Vilalonga 
Módulos ofertados
CM0066 Principios de xestión administrativa pública
CM0067 Produtos e servizos financeiros e de seguros básicos
CM0069 Xestión administrativa de persoal

Vigo           IES Ricardo Mella 
Módulos ofertados
CM0066 Principios de xestión administrativa pública
CM0067 Produtos e servizos financeiros e de seguros básicos
CM0062 Aplicacións informáticas
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0068 Xestión administrativa de compravenda
CM0064 Contabilidade xeral e tesouraría
CM0063 Comunicación, arquivo de información e operatoria de teclados
CM0069 Xestión administrativa de persoal

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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Vilagarcía de Arousa           IES Armando Cotarelo Valledor 
Módulos ofertados
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0062 Aplicacións informáticas
CM0066 Principios de xestión administrativa pública
CM0063 Comunicación, arquivo de información e operatoria de teclados

ZS04001 Administración e finanzas
A Coruña
Coruña, A           IES Fernando Wirtz Suárez 

Módulos ofertados
CS0073 Xestión financeira
CS0053 Administración pública
CS0068 Recursos humanos
CS0066 Proxecto integrado
CS0065 Proxecto empresarial
CS0070 Xestión comercial e servizos de atención ao cliente
CS0071 Xestión de aprovisionamento
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0057 Contabilidade e fiscalidade
CS0055 Auditoría
CS0054 Aplicacións informáticas e operatoria de teclados
CS0064 Produtos e servizos financeiros e de seguros

Ferrol           CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Módulos ofertados
CS0073 Xestión financeira
CS0057 Contabilidade e fiscalidade
CS0071 Xestión de aprovisionamento
CS0068 Recursos humanos
CS0065 Proxecto empresarial
CS0055 Auditoría
CS0054 Aplicacións informáticas e operatoria de teclados

Santiago de Compostela           IES As Fontiñas 
Módulos ofertados
CS0054 Aplicacións informáticas e operatoria de teclados
CS0057 Contabilidade e fiscalidade
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0071 Xestión de aprovisionamento
CS0064 Produtos e servizos financeiros e de seguros
CS0065 Proxecto empresarial
CS0066 Proxecto integrado
CS0070 Xestión comercial e servizos de atención ao cliente
CS0068 Recursos humanos
CS0055 Auditoría
CS0073 Xestión financeira
CS0053 Administración pública

Lugo
Chantada           IES Val do Asma 

Módulos ofertados
CS0068 Recursos humanos
CS0057 Contabilidade e fiscalidade

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CS0054 Aplicacións informáticas e operatoria de teclados

Lugo           IES A Piringalla 
Módulos ofertados
CS0057 Contabilidade e fiscalidade
CS0053 Administración pública
CS0054 Aplicacións informáticas e operatoria de teclados
CS0068 Recursos humanos
CS0055 Auditoría
CS0073 Xestión financeira
CS0064 Produtos e servizos financeiros e de seguros
CS0066 Proxecto integrado
CS0070 Xestión comercial e servizos de atención ao cliente
CS0071 Xestión de aprovisionamento
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0065 Proxecto empresarial

Monforte de Lemos           IES A Pinguela 
Módulos ofertados
CS0073 Xestión financeira
CS0071 Xestión de aprovisionamento
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0070 Xestión comercial e servizos de atención ao cliente
CS0068 Recursos humanos
CS0066 Proxecto integrado
CS0064 Produtos e servizos financeiros e de seguros
CS0057 Contabilidade e fiscalidade
CS0055 Auditoría
CS0065 Proxecto empresarial
CS0053 Administración pública
CS0054 Aplicacións informáticas e operatoria de teclados

Ourense
Ourense           IES Portovello 

Módulos ofertados
CS0057 Contabilidade e fiscalidade
CS0068 Recursos humanos
CS0053 Administración pública
CS0055 Auditoría
CS0071 Xestión de aprovisionamento
CS0073 Xestión financeira
CS0054 Aplicacións informáticas e operatoria de teclados

Pontevedra
Cangas           IES de Rodeira 

Módulos ofertados
CS0068 Recursos humanos
CS0073 Xestión financeira
CS0054 Aplicacións informáticas e operatoria de teclados

Pontevedra           IES Luís Seoane 
Módulos ofertados
CS0066 Proxecto integrado
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0054 Aplicacións informáticas e operatoria de teclados
CS0055 Auditoría

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CS0057 Contabilidade e fiscalidade
CS0065 Proxecto empresarial
CS0068 Recursos humanos
CS0070 Xestión comercial e servizos de atención ao cliente
CS0071 Xestión de aprovisionamento
CS0073 Xestión financeira
CS0053 Administración pública
CS0064 Produtos e servizos financeiros e de seguros

Sanxenxo           IES de Vilalonga 
Módulos ofertados
CS0071 Xestión de aprovisionamento
CS0068 Recursos humanos
CS0054 Aplicacións informáticas e operatoria de teclados

Vigo           IES Ricardo Mella 
Módulos ofertados
CS0071 Xestión de aprovisionamento
CS0073 Xestión financeira
CS0057 Contabilidade e fiscalidade
CS0064 Produtos e servizos financeiros e de seguros
CS0068 Recursos humanos
CS0070 Xestión comercial e servizos de atención ao cliente
CS0054 Aplicacións informáticas e operatoria de teclados

Comercio e márketing
Ciclos formativos
ZM06001 Comercio
ZS06003 Xestión do transporte

ZM06001 Comercio
Lugo
Monforte de Lemos           IES A Pinguela 

Módulos ofertados
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0085 Animación do punto de venda
CM0086 Aplicacións informáticas de propósito xeral
CM0088 Lingua estranxeira (inglés)
CM0089 Operacións de almacenaxe
CM0090 Operacións de venda
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0084 Administración e xestión dun pequeno establecemento comercial

Pontevedra
Tui           IES Francisco Sánchez 

Módulos ofertados
CM0RET Relacións no equipo de traballo

ZS06003 Xestión do transporte
Pontevedra
Vigo           IES A Guía 

Módulos ofertados

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CS0087 Aplicacións informáticas de propósito xeral
CS0116 Xestión administrativa do transporte
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0088 Comercialización do servizo de transporte
CS0106 Organización do servizo de transporte terrestre
CS0107 Planificación e xestión da explotación do transporte terrestre
CS0086 Almacenaxe de produtos

Comunicación, imaxe e son
Ciclos formativos
ZM07001 Laboratorio de imaxe
ZS07001 Realización de audiovisuais e espectáculos
ZS07002 Produción de audiovisuais, radio e espectáculos
ZS07003 Imaxe
ZS07004 Son

ZM07001 Laboratorio de imaxe
A Coruña
Santiago de Compostela           IES Arcebispo Xelmírez I 

Módulos ofertados
CM0093 Procesos de imaxe fotográfica
CM0094 Revelado de soportes fotosensibles
CM0095 Tratamento de imaxes fotográficas por procedementos dixitais
CM0FOL Formación e orientación laboral
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0092 Positivado, ampliación e acabados

ZS07001 Realización de audiovisuais e espectáculos
A Coruña
Coruña, A           IES Imaxe e Son 

Módulos ofertados
CS0144 Realización en cine e vídeo
CS0147 Representacións escénicas e espectáculos
CS0149 Sistemas técnicos de realización

ZS07002 Produción de audiovisuais, radio e espectáculos
A Coruña
Coruña, A           IES Imaxe e Son 

Módulos ofertados
CS0140 Proxecto integrado
CS0153 Xestión e promoción de producións audiovisuais, radiofónicas e espectáculos
CS0129 Linguaxes audiovisuais e escénicas

Ourense
Ourense           CIFP A Farixa

Módulos ofertados
CS0132 Medios técnicos audiovisuais
CS0135 Produción de cine e vídeo
CS0138 Produción de televisión

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0153 Xestión e promoción de producións audiovisuais, radiofónicas e espectáculos
CS0137 Produción de radio
CS0FOL Formación e orientación laboral

Pontevedra
Vigo           IES Audiovisual de Vigo

Módulos ofertados
CS0132 Medios técnicos audiovisuais
CS0136 Produción de espectáculos
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0153 Xestión e promoción de producións audiovisuais, radiofónicas e espectáculos
CS0140 Proxecto integrado
CS0138 Produción de televisión
CS0135 Produción de cine e vídeo
CS0129 Linguaxes audiovisuais e escénicas
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0137 Produción de radio

ZS07003 Imaxe
A Coruña
Coruña, A           IES Imaxe e Son 

Módulos ofertados
CS0126 Iluminación de espazos escénicos
CS0128 Imaxe fotográfica

ZS07004 Son
A Coruña
Coruña, A           IES Imaxe e Son 

Módulos ofertados
CS0125 Gravacións musicais
CS0134 Posprodución de audio

Edificación e obra civil
Ciclos formativos
Z218002 Albanelaría
ZM08001 Acabados de construción
ZS08001 Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción
ZS08002 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas

Z218002 Albanelaría
Pontevedra
Porriño, O           IES Ribeira do Louro 

Módulos ofertados
M2002 Técnicas e materiais empregados na construcción
M2001 Representación e cálculo
M2003 Pechamentos e particións
M2004 Soleiras, revestimentos e cubertas
M2005 Cimentacións e saneamentos
M2006 Obras singulares

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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M2FOL Formación e orientación laboral

ZM08001 Acabados de construción
Lugo
Ribadeo           CIFP Porta da Auga

Módulos ofertados
CM0116 Revestimentos continuos conglomerados
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0119 Pavimentación e colocación de azulexos
CM0118 Seguridade na construción
CM0117 Revestimentos en láminas
CM0113 Paneis prefabricados
CM0109 Organización dos traballos de acabados de construción
CM0114 Pinturas e vernices
CM0FOL Formación e orientación laboral

ZS08001 Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción
A Coruña
Coruña, A           CIFP Someso 

Módulos ofertados
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0161 Plans de obra
CS0158 Normas e proxectos de construción
CS0169 Representacións de construcións
CS0166 Proxecto de edificación

Ourense
Ourense           CIFP A Farixa

Módulos ofertados
CS0157 Medicións e valoracións

Pontevedra
Vigo           IES Politécnico 

Módulos ofertados
CSAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CS0157 Medicións e valoracións
CS0158 Normas e proxectos de construción
CS0161 Plans de obra
CS0164 Proxecto de obra civil
CS0166 Proxecto de edificación
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0169 Representacións de construcións

ZS08002 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións 
topográficas

A Coruña
Santiago de Compostela           IES As Fontiñas 

Módulos ofertados
CS0167 Proxecto de urbanización
CS0159 Ordenación urbana
CS0FOL Formación e orientación laboral

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CSAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CS0170 Traballos de campo e gabinete
CS0168 Replanteos de obra
CS0171 Trazados viarios e abastecementos
CS0163 Plans de urbanismo

Pontevedra
Vigo           IES Politécnico 

Módulos ofertados
CS0171 Trazados viarios e abastecementos
CS0159 Ordenación urbana
CS0163 Plans de urbanismo
CS0167 Proxecto de urbanización
CS0170 Traballos de campo e gabinete
CS0FOL Formación e orientación laboral
CSAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CS0168 Replanteos de obra

Electricidade e electrónica
Ciclos formativos
ZM09001 Equipos electrónicos de consumo
ZM09002 Equipos e instalacións electrotécnicas
ZS09001 Instalacións electrotécnicas
ZS09003 Sistemas de regulación e control automáticos
ZS09004 Sistemas de telecomunicación e informáticos

ZM09001 Equipos electrónicos de consumo
A Coruña
Coruña, A           IES Urbano Lugrís 

Módulos ofertados
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0125 Electrónica xeral
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0122 Calidade
CM0126 Equipos de imaxe
CM0127 Equipos de son
CM0128 Equipos microinformáticos e terminais de telecomunicación
CM0132 Instalacións básicas
CM0138 Sistemas electrónicos de información
CM0124 Electrónica dixital e microprogramable

Ferrol           IES Marqués de Suanzes 
Módulos ofertados
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0122 Calidade
CM0124 Electrónica dixital e microprogramable
CM0125 Electrónica xeral
CM0126 Equipos de imaxe
CM0127 Equipos de son
CM0128 Equipos microinformáticos e terminais de telecomunicación
CM0132 Instalacións básicas

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CM0FOL Formación e orientación laboral
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0138 Sistemas electrónicos de información

Ourense
Ourense           CIFP A Farixa

Módulos ofertados
CM0132 Instalacións básicas
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0138 Sistemas electrónicos de información
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0128 Equipos microinformáticos e terminais de telecomunicación
CM0122 Calidade
CM0124 Electrónica dixital e microprogramable
CM0125 Electrónica xeral
CM0126 Equipos de imaxe
CM0127 Equipos de son

Pontevedra
Nigrán           IES Escolas Proval 

Módulos ofertados
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0138 Sistemas electrónicos de información
CM0132 Instalacións básicas
CM0125 Electrónica xeral
CM0122 Calidade
CM0128 Equipos microinformáticos e terminais de telecomunicación
CM0FOL Formación e orientación laboral
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0127 Equipos de son
CM0126 Equipos de imaxe
CM0124 Electrónica dixital e microprogramable

Vigo           IES Ricardo Mella 
Módulos ofertados
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0124 Electrónica dixital e microprogramable
CM0127 Equipos de son
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0138 Sistemas electrónicos de información
CM0132 Instalacións básicas
CM0125 Electrónica xeral

Vilagarcía de Arousa           IES Fermín Bouza Brey 
Módulos ofertados
CM0128 Equipos microinformáticos e terminais de telecomunicación
CM0127 Equipos de son
CM0132 Instalacións básicas
CM0138 Sistemas electrónicos de información

ZM09002 Equipos e instalacións electrotécnicas
A Coruña
Ferrol           IES Marqués de Suanzes 

Módulos ofertados

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CM0135 Instalacións singulares en vivendas e edificios
CM0121 Automatismos e cadros eléctricos
CM0137 Seguridade nas instalacións eléctricas
CM0136 Mantemento de máquinas eléctricas
CM0134 Instalacións eléctricas de interior
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0131 Instalacións automatizadas en vivendas e edificios
CM0123 Electrotecnia
CM0122 Calidade
CM0133 Instalacións eléctricas de enlace e centros de transformación
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa

Pontevedra
Tui           IES Francisco Sánchez 

Módulos ofertados
CM0121 Automatismos e cadros eléctricos
CM0134 Instalacións eléctricas de interior

Vigo           IES Politécnico 
Módulos ofertados
CM0134 Instalacións eléctricas de interior
CM0123 Electrotecnia
CM0133 Instalacións eléctricas de enlace e centros de transformación
CM0135 Instalacións singulares en vivendas e edificios
CM0136 Mantemento de máquinas eléctricas
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0137 Seguridade nas instalacións eléctricas
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0121 Automatismos e cadros eléctricos
CM0122 Calidade
CM0131 Instalacións automatizadas en vivendas e edificios

ZS09001 Instalacións electrotécnicas
Pontevedra
Vigo           IES Politécnico 

Módulos ofertados
CS0198 Seguridade nas instalacións electrotécnicas
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0209 Técnicas e procesos nas instalacións singulares nos edificios
CS0208 Técnicas e procesos nas instalacións eléctricas en media e baixa tensión
CS0189 Informática técnica
CS0173 Calidade

ZS09003 Sistemas de regulación e control automáticos
Pontevedra
Vigo           IES Politécnico 

Módulos ofertados
CS0178 Desenvolvemento de sistemas de medida e regulación
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0173 Calidade

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos

Páxina 12 de 34

Oferta parcial, por módulos, de ciclos da formación profesional inicial en centros públicos, 2008-2009



CS0174 Comunicacións industriais
CS0180 Desenvolvemento de sistemas secuenciais
CS0188 Informática industrial
CS0194 Proxecto integrado
CS0197 Seguridade nas instalacións dos sistemas automáticos
CS0199 Sistemas de control secuencial
CS0FOL Formación e orientación laboral
CSAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CS0203 Sistemas electrotécnicos de potencia
CS0200 Sistemas de medida e regulación
CS0211 Xestión do desenvolvemento de sistemas automáticos

ZS09004 Sistemas de telecomunicación e informáticos
Lugo
Monforte de Lemos           IES Francisco Daviña Rey 

Módulos ofertados
CS0204 Sistemas operativos e linguaxes de programación
CS0202 Sistemas de telefonía
CS0172 Arquitectura de equipos e sistemas informáticos
CS0196 Seguridade nas instalacións de telecomunicación e informática

Ourense
Ourense           CIFP A Farixa

Módulos ofertados
CSAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0212 Xestión do desenvolvemento de sistemas de telecomunicación e informáticos
CS0205 Sistemas telemáticos
CS0202 Sistemas de telefonía
CS0201 Sistemas de radio e televisión
CS0196 Seguridade nas instalacións de telecomunicación e informática
CS0195 Proxecto integrado
CS0179 Desenvolvemento de sistemas de telecomunicación e informáticos
CS0204 Sistemas operativos e linguaxes de programación
CS0172 Arquitectura de equipos e sistemas informáticos
CS0173 Calidade

Pontevedra
Cambados           IES Francisco Asorey 

Módulos ofertados
CS0179 Desenvolvemento de sistemas de telecomunicación e informáticos
CS0173 Calidade
CS0195 Proxecto integrado
CS0196 Seguridade nas instalacións de telecomunicación e informática
CS0201 Sistemas de radio e televisión
CS0202 Sistemas de telefonía
CS0204 Sistemas operativos e linguaxes de programación
CS0205 Sistemas telemáticos
CS0212 Xestión do desenvolvemento de sistemas de telecomunicación e informáticos
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CSAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CS0172 Arquitectura de equipos e sistemas informáticos

Pontevedra           IES A Xunqueira
Módulos ofertados
CS0204 Sistemas operativos e linguaxes de programación
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0201 Sistemas de radio e televisión
CSAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CS0172 Arquitectura de equipos e sistemas informáticos
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0212 Xestión do desenvolvemento de sistemas de telecomunicación e informáticos
CS0205 Sistemas telemáticos
CS0202 Sistemas de telefonía
CS0196 Seguridade nas instalacións de telecomunicación e informática
CS0195 Proxecto integrado
CS0179 Desenvolvemento de sistemas de telecomunicación e informáticos
CS0173 Calidade

Vigo           IES Ricardo Mella 
Módulos ofertados
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0196 Seguridade nas instalacións de telecomunicación e informática
CS0202 Sistemas de telefonía
CSAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CS0173 Calidade
CS0201 Sistemas de radio e televisión
CS0204 Sistemas operativos e linguaxes de programación
CS0172 Arquitectura de equipos e sistemas informáticos

Fabricación mecánica
Ciclos formativos
ZM10001 Soldadura e caldeiraría
ZS10004 Produción por mecanizado

ZM10001 Soldadura e caldeiraría
A Coruña
Coruña, A           CIFP Someso 

Módulos ofertados
CM0151 Mecanizado en construcións metálicas
CM0143 Desenvolvementos xeométricos en construcións metálicas
CM0156 Seguridade nas industrias de construcións metálicas
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0153 Montaxe de construcións metálicas
CM0164 Trazado e conformado en construcións metálicas
CM0160 Soldadura en atmosfera natural

Ferrol           IES Marqués de Suanzes 
Módulos ofertados
CM0160 Soldadura en atmosfera natural
CM0139 Calidade en construcións metálicas
CM0143 Desenvolvementos xeométricos en construcións metálicas
CM0151 Mecanizado en construcións metálicas
CM0156 Seguridade nas industrias de construcións metálicas

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CM0161 Soldadura en atmosfera protexida
CM0164 Trazado e conformado en construcións metálicas
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0153 Montaxe de construcións metálicas

Pontevedra
Vigo           CIFP Valentín Paz Andrade

Módulos ofertados
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0153 Montaxe de construcións metálicas
CM0151 Mecanizado en construcións metálicas
CM0143 Desenvolvementos xeométricos en construcións metálicas
CM0139 Calidade en construcións metálicas
CM0156 Seguridade nas industrias de construcións metálicas
CM0160 Soldadura en atmosfera natural
CM0161 Soldadura en atmosfera protexida
CM0164 Trazado e conformado en construcións metálicas
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0RET Relacións no equipo de traballo

ZS10004 Produción por mecanizado
A Coruña
Ferrol           IES Marqués de Suanzes 

Módulos ofertados
CS0217 Definición de procesos por mecanizado, conformado e montaxe
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0221 Execución de procesos de mecanizado, conformado e montaxe
CS0229 Materiais empregados en fabricación mecánica
CS0235 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
CS0233 Programación da produción en fabricación mecánica
CS0239 Proxecto integrado
CS0214 Control de calidade en fabricación mecánica
CS0232 Plans de seguridade en industrias de fabricación mecánica
CS0234 Programación de máquinas de control numérico para fabricación mecánica

Pontevedra
Vigo           IES Politécnico 

Módulos ofertados
CS0233 Programación da produción en fabricación mecánica
CS0217 Definición de procesos por mecanizado, conformado e montaxe
CS0221 Execución de procesos de mecanizado, conformado e montaxe
CS0229 Materiais empregados en fabricación mecánica
CS0232 Plans de seguridade en industrias de fabricación mecánica
CS0234 Programación de máquinas de control numérico para fabricación mecánica
CS0235 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
CS0239 Proxecto integrado
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0214 Control de calidade en fabricación mecánica
CS0FOL Formación e orientación laboral

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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Hostalaría e turismo
Ciclos formativos
ZM11003 Servizos de restaurante e bar
ZS11004 Restauración

ZM11003 Servizos de restaurante e bar
A Coruña
Santiago de Compostela           CIFP Compostela

Módulos ofertados
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0172 Ofertas gastronómicas e sistemas de aprovisionamento
CM0171 Lingua estranxeira (inglés)
CM0165 Bebidas
CM0170 Técnicas de servizo e de atención ao cliente
CM0379 Técnicas elementais de cociña
CM0FOL Formación e orientación laboral

Pontevedra
Vigo           IES Manuel Antonio 

Módulos ofertados
CM0170 Técnicas de servizo e de atención ao cliente
CM0171 Lingua estranxeira (inglés)
CM0172 Ofertas gastronómicas e sistemas de aprovisionamento
CM0379 Técnicas elementais de cociña
CM0FOL Formación e orientación laboral
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0165 Bebidas

ZS11004 Restauración
A Coruña
Santiago de Compostela           CIFP Compostela

Módulos ofertados
CS0268 Proxecto integrado
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0256 Lingua estranxeira (inglés)
CS0257 Márketing en Restauración
CS0260 Procesos de cociña
CS0261 Procesos de pastelaría e panadaría
CS0262 Procesos de servizo
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0271 Segunda lingua estranxeira
CS0247 Administración de establecementos de restauración

Imaxe persoal
Ciclos formativos
ZM12002 Estética persoal decorativa
ZM12003 Perrucaría
ZS12001 Asesoría de imaxe persoal

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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ZS12002 Estética

ZM12002 Estética persoal decorativa
Pontevedra
Vigo           IES de Teis 

Módulos ofertados
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0173 Anatomía e fisioloxía humanas básicas
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0199 Técnicas de hixiene facial e corporal
CM0195 Promoción e venda de produtos e servizos no ámbito da estética persoal
CM0188 Maquillaxe
CM0182 Escultura de unllas e estética de mans e pés
CM0179 Depilación mecánica e técnicas complementarias
CM0177 Cosmetoloxía aplicada á estética decorativa

ZM12003 Perrucaría
Pontevedra
Pontevedra           IES Frei Martín Sarmiento 

Módulos ofertados
CM0175 Cambios de forma no cabelo
CM0178 Cosmetoloxía aplicada á perrucaría
CM0187 Hixiene, desinfección e esterilización aplicadas á perrucaría
CM0181 Dirección técnico-artística
CM0192 Peiteados, acabados e recollidos
CM0173 Anatomía e fisioloxía humanas básicas
CM0176 Corte de cabelo e técnicas complementarias

Vigo           IES de Teis 
Módulos ofertados
CM0175 Cambios de forma no cabelo
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0198 Técnicas básicas de manicura e pedicura
CM0197 Tratamentos capilares
CM0192 Peiteados, acabados e recollidos
CM0187 Hixiene, desinfección e esterilización aplicadas á perrucaría
CM0181 Dirección técnico-artística
CM0173 Anatomía e fisioloxía humanas básicas
CM0176 Corte de cabelo e técnicas complementarias
CM0174 Cambios de cor no cabelo
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0178 Cosmetoloxía aplicada á perrucaría

ZS12001 Asesoría de imaxe persoal
Pontevedra
Vigo           IES de Teis 

Módulos ofertados
CS0287 Proxecto integrado
CS0279 Estilismo no vestir
CS0286 Protocolo e usos sociais
CS0289 Técnicas de embelecemento persoal

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CSAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CS0274 Asesoría de beleza
CS0283 Imaxe persoal e comunicación

ZS12002 Estética
Pontevedra
Vigo           IES de Teis 

Módulos ofertados
CS0276 Depilación
CSAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0290 Técnicas de maquillaxe previas á microimplantación de pigmentos
CS0288 Proxecto integrado
CS0285 Microimplantación de pigmentos
CS0284 Masaxe
CS0280 Estética hidrotermal
CS0277 Diagnóstico e protocolo de procesos de estética integral
CS0275 Cosmetoloxía aplicada á estética integral
CS0273 Anatomía, fisioloxía e patoloxía humanas aplicadas á estética integral
CS0278 Electroestética

Informática
Ciclos formativos
ZM14001 Explotación de sistemas informáticos
ZS14001 Desenvolvemento de aplicacións informáticas
ZS14002 Administración de sistemas informáticos

ZM14001 Explotación de sistemas informáticos
A Coruña
Cariño           IES Cabo Ortegal 

Módulos ofertados
CM0354 Sistemas operativos en contornos monousuario e multiusuario
CM0350 Implantación e mantemento de aplicacións ofimáticas e corporativas
CM0RET Relacións no equipo de traballo

Ferrol           CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Módulos ofertados
CM0350 Implantación e mantemento de aplicacións ofimáticas e corporativas
CM0351 Operacións con bases de datos ofimáticas e corporativas
CM0352 Instalación e mantemento de servizos de internet
CM0354 Sistemas operativos en contornos monousuario e multiusuario
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0348 Instalación e mantemento de servizos de redes locais

Lugo
Lugo           IES A Piringalla 

Módulos ofertados

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CM0366 Instalación e mantemento de equipos e sistemas informáticos
CM0354 Sistemas operativos en contornos monousuario e multiusuario
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0348 Instalación e mantemento de servizos de redes locais

Monforte de Lemos           IES A Pinguela 
Módulos ofertados
CM0353 Mantemento de portais de información
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0354 Sistemas operativos en contornos monousuario e multiusuario
CM0352 Instalación e mantemento de servizos de internet
CM0351 Operacións con bases de datos ofimáticas e corporativas
CM0350 Implantación e mantemento de aplicacións ofimáticas e corporativas
CM0366 Instalación e mantemento de equipos e sistemas informáticos
CM0348 Instalación e mantemento de servizos de redes locais

Ourense
Ourense           IES A Carballeira 

Módulos ofertados
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0352 Instalación e mantemento de servizos de internet
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0354 Sistemas operativos en contornos monousuario e multiusuario
CM0350 Implantación e mantemento de aplicacións ofimáticas e corporativas
CM0353 Mantemento de portais de información

Pontevedra
Vigo           IES de Teis 

Módulos ofertados
CM0350 Implantación e mantemento de aplicacións ofimáticas e corporativas
CM0351 Operacións con bases de datos ofimáticas e corporativas
CM0352 Instalación e mantemento de servizos de internet
CM0353 Mantemento de portais de información
CM0354 Sistemas operativos en contornos monousuario e multiusuario
CM0366 Instalación e mantemento de equipos e sistemas informáticos
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0348 Instalación e mantemento de servizos de redes locais
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa

ZS14001 Desenvolvemento de aplicacións informáticas
A Coruña
Coruña, A           IES Fernando Wirtz Suárez 

Módulos ofertados
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0305 Deseño e realización de servizos de presentación en contornos gráficos
CS0303 Desenvolvemento de aplicacións en contornos de cuarta xeración e con ferramentas CASE
CS0302 Análise e deseño detallado de aplicacións informáticas de xestión
CS0315 Sistemas informáticos multiusuarios e en rede
CS0311 Proxecto integrado

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0310 Programación en linguaxes estruturadas

Ferrol           CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Módulos ofertados
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0302 Análise e deseño detallado de aplicacións informáticas de xestión
CS0315 Sistemas informáticos multiusuarios e en rede
CS0310 Programación en linguaxes estruturadas
CS0305 Deseño e realización de servizos de presentación en contornos gráficos
CS0RCT Relacións no contorno de traballo

Santiago de Compostela           IES San Clemente 
Módulos ofertados
CS0310 Programación en linguaxes estruturadas
CS0302 Análise e deseño detallado de aplicacións informáticas de xestión
CS0315 Sistemas informáticos multiusuarios e en rede
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0311 Proxecto integrado
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0305 Deseño e realización de servizos de presentación en contornos gráficos
CS0303 Desenvolvemento de aplicacións en contornos de cuarta xeración e con ferramentas CASE

Lugo
Lugo           IES A Piringalla 

Módulos ofertados
CS0310 Programación en linguaxes estruturadas
CS0303 Desenvolvemento de aplicacións en contornos de cuarta xeración e con ferramentas CASE
CS0305 Deseño e realización de servizos de presentación en contornos gráficos
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0315 Sistemas informáticos multiusuarios e en rede
CS0311 Proxecto integrado
CS0302 Análise e deseño detallado de aplicacións informáticas de xestión

Pontevedra
Vigo           IES de Teis 

Módulos ofertados
CS0303 Desenvolvemento de aplicacións en contornos de cuarta xeración e con ferramentas CASE
CS0305 Deseño e realización de servizos de presentación en contornos gráficos
CS0310 Programación en linguaxes estruturadas
CS0311 Proxecto integrado
CS0315 Sistemas informáticos multiusuarios e en rede
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0302 Análise e deseño detallado de aplicacións informáticas de xestión

ZS14002 Administración de sistemas informáticos
A Coruña
Coruña, A           IES Fernando Wirtz Suárez 

Módulos ofertados
CS0312 Proxecto integrado
CS0304 Desenvolvemento de funcións no sistema informático
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0309 Implantación de aplicacións informáticas de xestión

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CS0313 Redes de área local
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0316 Sistemas xestores de base de datos
CS0314 Sistemas informáticos monousuario e multiusuario
CS0308 Fundamentos de programación

Ferrol           CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Módulos ofertados
CS0309 Implantación de aplicacións informáticas de xestión
CS0304 Desenvolvemento de funcións no sistema informático
CS0312 Proxecto integrado
CS0308 Fundamentos de programación
CS0313 Redes de área local
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0316 Sistemas xestores de base de datos
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0314 Sistemas informáticos monousuario e multiusuario

Santiago de Compostela           IES San Clemente 
Módulos ofertados
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0304 Desenvolvemento de funcións no sistema informático
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0308 Fundamentos de programación
CS0309 Implantación de aplicacións informáticas de xestión
CS0313 Redes de área local
CS0314 Sistemas informáticos monousuario e multiusuario
CS0316 Sistemas xestores de base de datos
CS0312 Proxecto integrado

Lugo
Lugo           IES A Piringalla 

Módulos ofertados
CS0313 Redes de área local
CS0308 Fundamentos de programación
CS0312 Proxecto integrado
CS0314 Sistemas informáticos monousuario e multiusuario
CS0309 Implantación de aplicacións informáticas de xestión
CS0304 Desenvolvemento de funcións no sistema informático
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0316 Sistemas xestores de base de datos
CS0FOL Formación e orientación laboral

Ourense
Ourense           IES A Carballeira 

Módulos ofertados
CS0304 Desenvolvemento de funcións no sistema informático
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0316 Sistemas xestores de base de datos
CS0314 Sistemas informáticos monousuario e multiusuario
CS0309 Implantación de aplicacións informáticas de xestión
CS0312 Proxecto integrado

Pontevedra

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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Cangas           IES de Rodeira 
Módulos ofertados
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0316 Sistemas xestores de base de datos
CS0314 Sistemas informáticos monousuario e multiusuario
CS0313 Redes de área local
CS0308 Fundamentos de programación
CS0RCT Relacións no contorno de traballo

Marín           IES Chan do Monte 
Módulos ofertados
CS0304 Desenvolvemento de funcións no sistema informático
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0316 Sistemas xestores de base de datos
CS0314 Sistemas informáticos monousuario e multiusuario
CS0313 Redes de área local
CS0312 Proxecto integrado
CS0308 Fundamentos de programación
CS0309 Implantación de aplicacións informáticas de xestión

Vigo           IES de Teis 
Módulos ofertados
CS0316 Sistemas xestores de base de datos
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0314 Sistemas informáticos monousuario e multiusuario
CS0313 Redes de área local
CS0312 Proxecto integrado
CS0309 Implantación de aplicacións informáticas de xestión
CS0308 Fundamentos de programación
CS0304 Desenvolvemento de funcións no sistema informático
CS0RCT Relacións no contorno de traballo

Vilagarcía de Arousa           IES Armando Cotarelo Valledor 
Módulos ofertados
CS0309 Implantación de aplicacións informáticas de xestión
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0308 Fundamentos de programación

Madeira e moble
Ciclos formativos
ZM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e moble
ZS15002 Produción de madeira e moble

ZM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e moble
A Coruña
Coruña, A           CIFP Someso 

Módulos ofertados
CM0243 Materiais e produtos en industrias da madeira
CM0238 Fabricación á medida en carpintaría e moble
CM0246 Operacións básicas de mecanizado en carpintaría e moble á medida
CM0236 Definición de solucións en carpintaría e moble á medida

Ourense

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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Ourense           CIFP Santa María de Europa
Módulos ofertados
CM0246 Operacións básicas de mecanizado en carpintaría e moble á medida
CM0236 Definición de solucións en carpintaría e moble á medida

Pontevedra
Pontevedra           IES A Xunqueira

Módulos ofertados
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0236 Definición de solucións en carpintaría e moble á medida
CM0238 Fabricación á medida en carpintaría e moble
CM0242 Instalación e acabado en carpintaría e moble á medida
CM0243 Materiais e produtos en industrias da madeira
CM0246 Operacións básicas de mecanizado en carpintaría e moble á medida
CM0247 Seguridade na industria da madeira e o moble
CM0FOL Formación e orientación laboral

ZS15002 Produción de madeira e moble
A Coruña
Santiago de Compostela           CIFP Centro Nacional de Formación Ocupacional de Santiago

Módulos ofertados
CS0322 Fabricación e instalación de carpintaría e moble
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0332 Xestión da calidade en industrias da madeira e o moble
CS0331 Transformación de madeira e cortiza
CS0327 Procesos en industrias da madeira
CS0326 Plans de seguridade en industrias da madeira e o moble

Pontevedra
Pontevedra           IES A Xunqueira

Módulos ofertados
CS0326 Plans de seguridade en industrias da madeira e o moble
CS0327 Procesos en industrias da madeira
CS0331 Transformación de madeira e cortiza
CS0333 Xestión de almacén en industrias da madeira e o moble
CS0322 Fabricación e instalación de carpintaría e moble

Mantemento de vehículos autopropulsados
Ciclos formativos
ZM16002 Electromecánica de vehículos
ZS16001 Automoción

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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ZM16002 Electromecánica de vehículos
A Coruña
Coruña, A           CIFP Someso 

Módulos ofertados
CM0265 Técnicas de mecanizado para o mantemento de vehículos
CM0249 Circuitos de fluídos. Suspensión e dirección
CM0251 Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo
CM0263 Sistemas de seguridade e de confortabilidade
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0250 Circuitos electrotécnicos básicos. Sistemas de carga e arrincada do vehículo
CM0259 Motores

Pontevedra
Vigo           CIFP Valentín Paz Andrade

Módulos ofertados
CM0263 Sistemas de seguridade e de confortabilidade
CM0265 Técnicas de mecanizado para o mantemento de vehículos
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0262 Sistemas auxiliares do motor
CM0261 Seguridade no mantemento de vehículos
CM0259 Motores
CM0251 Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo
CM0250 Circuitos electrotécnicos básicos. Sistemas de carga e arrincada do vehículo
CM0249 Circuitos de fluídos. Suspensión e dirección
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0264 Sistemas de transmisión e freado

ZS16001 Automoción
Pontevedra
Pontevedra           IES A Xunqueira

Módulos ofertados
CSAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CS0339 Estruturas de vehículos
CS0348 Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares
CS0350 Preparación e embelecemento de superficies
CS0351 Proxecto integrado
CS0338 Elementos amovibles e fixos non estruturais
CS0355 Seguridade no mantemento de vehículos
CS0360 Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe
CS0363 Sistemas eléctricos de seguridade e de confortabilidade
CS0366 Xestión e loxística do mantemento en automoción
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0RCT Relacións no contorno de traballo

Vigo           CIFP Valentín Paz Andrade
Módulos ofertados
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0363 Sistemas eléctricos de seguridade e de confortabilidade
CS0366 Xestión e loxística do mantemento en automoción
CS0339 Estruturas de vehículos
CS0350 Preparación e embelecemento de superficies
CS0360 Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CSAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CS0355 Seguridade no mantemento de vehículos
CS0351 Proxecto integrado
CS0338 Elementos amovibles e fixos non estruturais
CS0348 Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares
CS0FOL Formación e orientación laboral

Mantemento e servizos á produción
Ciclos formativos
ZM17001 Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción de calor
ZS17002 Mantemento de equipo industrial

ZM17001 Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e 
produción de calor

A Coruña
Culleredo           IES Cruceiro Baleares 

Módulos ofertados
CM0272 Seguridade na montaxe e no mantemento de equipos e instalacións
CM0269 Electrotecnia
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0393 Instalacións de produción de calor
CM0392 Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe e o mantemento de instalacións
CM0277 Instalacións frigoríficas
CM0276 Instalacións eléctricas e automatismos
CM0273 Instalacións de auga e gas
CM0271 Máquinas e equipos frigoríficos
CM0274 Instalacións de climatización e ventilación

Lugo
Lugo           IES As Mercedes 

Módulos ofertados
CM0393 Instalacións de produción de calor
CM0272 Seguridade na montaxe e no mantemento de equipos e instalacións
CM0271 Máquinas e equipos frigoríficos
CM0392 Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe e o mantemento de instalacións
CM0276 Instalacións eléctricas e automatismos
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0274 Instalacións de climatización e ventilación
CM0273 Instalacións de auga e gas
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0269 Electrotecnia
CM0277 Instalacións frigoríficas

Pontevedra
Vigo           CIFP Valentín Paz Andrade

Módulos ofertados
CM0273 Instalacións de auga e gas
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0269 Electrotecnia
CM0271 Máquinas e equipos frigoríficos

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CM0272 Seguridade na montaxe e no mantemento de equipos e instalacións
CM0274 Instalacións de climatización e ventilación
CM0276 Instalacións eléctricas e automatismos
CM0277 Instalacións frigoríficas
CM0392 Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe e o mantemento de instalacións
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0393 Instalacións de produción de calor

ZS17002 Mantemento de equipo industrial
Pontevedra
Vigo           CIFP de Coia

Módulos ofertados
CS0368 Elementos de máquinas
CS0378 Montaxe e mantemento de sistemas automáticos de produción
CS0391 Representación gráfica en maquinaria
CS0393 Técnicas de fabricación para o mantemento e a montaxe
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0380 Montaxe e mantemento dos sistemas eléctrico e electrónico
CS0382 Plans de seguridade no mantemento e na montaxe de equipos e instalacións
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0389 Proxectos de modificación do equipo industrial

Sanidade
Ciclos formativos
ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
ZM19002 Farmacia
ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
ZS19003 Dietética
ZS19004 Documentación sanitaria
ZS19005 Hixiene bucodental
ZS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico
ZS19011 Audioprótese

ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
A Coruña
Coruña, A           CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Módulos ofertados
CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica
CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0310 Técnicas básicas de enfermaría
CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria

Santiago de Compostela           IES Lamas de Abade 
Módulos ofertados
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0310 Técnicas básicas de enfermaría
CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica
CM0FOL Formación e orientación laboral

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria
CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente

Lugo
Lugo           IES Politécnico de Lugo 

Módulos ofertados
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica
CM0310 Técnicas básicas de enfermaría
CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria
CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material

Ourense
Ourense           IES A Carballeira 

Módulos ofertados
CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica
CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material

Pontevedra
Pontevedra           IES Frei Martín Sarmiento 

Módulos ofertados
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria
CM0310 Técnicas básicas de enfermaría

Vigo           IES Ricardo Mella 
Módulos ofertados
CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica
CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0310 Técnicas básicas de enfermaría
CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria
CM0RET Relacións no equipo de traballo

ZM19002 Farmacia
A Coruña
Coruña, A           CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Módulos ofertados
CM0309 Realización de análises clínicas elementais
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0300 Dispensación e venda de produtos farmacéuticos e parafarmacéuticos
CM0307 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ás persoas.
CM0301 Elaboración de preparados farmacéuticos e parafarmacéuticos en establecementos de farmacia
CM0306 Procedementos administrativos e de control de existencias en establecementos de farmacia

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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Santiago de Compostela           IES Lamas de Abade 
Módulos ofertados
CM0306 Procedementos administrativos e de control de existencias en establecementos de farmacia
CM0300 Dispensación e venda de produtos farmacéuticos e parafarmacéuticos
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0309 Realización de análises clínicas elementais
CM0307 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ás persoas.
CM0301 Elaboración de preparados farmacéuticos e parafarmacéuticos en establecementos de farmacia

ZMSAN0 Emerxencias sanitarias
A Coruña
Coruña, A           CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Módulos ofertados
MP0057 Evacuación e traslado de pacientes
MP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia
MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
MP0062 Formación e orientación laboral

Santiago de Compostela           IES Lamas de Abade 
Módulos ofertados
MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
MP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
MP0054 Dotación sanitaria
MP0057 Evacuación e traslado de pacientes
MP0062 Formación e orientación laboral

Pontevedra
Vigo           IES Ricardo Mella 

Módulos ofertados
MP0063 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
MP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
MP0054 Dotación sanitaria

ZS19003 Dietética
Lugo
Lugo           IES Politécnico de Lugo 

Módulos ofertados
CS0436 Alimentación equilibrada
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0452 Dietoterapia
CS0453 Educación sanitaria e promoción da saúde
CS0456 Fisiopatoloxía aplicada á dietética
CS0478 Microbioloxía e hixiene alimentaria
CS0497 Proxecto integrado
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0630 Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de dietética
CS0446 Control alimentario

Pontevedra
Redondela           IES de Chapela 

Módulos ofertados
CS0497 Proxecto integrado

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CS0446 Control alimentario
CS0630 Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de dietética
CS0436 Alimentación equilibrada
CS0456 Fisiopatoloxía aplicada á dietética
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0452 Dietoterapia

ZS19004 Documentación sanitaria
A Coruña
Coruña, A           CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Módulos ofertados
CS0438 Aplicacións informáticas xerais
CS0449 Definición e tratamento de documentación clínica
CS0511 Validación e explotación das bases de datos sanitarias
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0RCT Relacións no contorno de traballo

ZS19005 Hixiene bucodental
A Coruña
Coruña, A           CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Módulos ofertados
CS0484 Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de hixiene bucodental
CS0453 Educación sanitaria e promoción da saúde
CS0480 Prevención bucodental
CS0512 Vixilancia epidemiolóxica bucodental
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0455 Exploración bucodental
CS0499 Proxecto integrado

ZS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico
A Coruña
Coruña, A           CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Módulos ofertados
CS0471 Fundamentos e técnicas de análises hematolóxicas e citolóxicas
CS0486 Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de laboratorio de diagnóstico 

clínico
CS0509 Recollida, preparación e conservación de mostras biolóxicas humanas
CS0FOL Formación e orientación laboral

Pontevedra
Pontevedra           IES Frei Martín Sarmiento 

Módulos ofertados
CS0471 Fundamentos e técnicas de análises hematolóxicas e citolóxicas
CS0509 Recollida, preparación e conservación de mostras biolóxicas humanas
CS0486 Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de laboratorio de diagnóstico 

clínico
Vigo           IES Manuel Antonio 

Módulos ofertados
CS0486 Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de laboratorio de diagnóstico 

clínico
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0501 Proxecto integrado

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CS0472 Fundamentos e técnicas de análises microbiolóxicas
CS0471 Fundamentos e técnicas de análises hematolóxicas e citolóxicas
CS0470 Fundamentos e técnicas de análises bioquímicas
CS0509 Recollida, preparación e conservación de mostras biolóxicas humanas

ZS19011 Audioprótese
A Coruña
Coruña, A           CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Módulos ofertados
CS0607 Características anatomosensoriais auditivas
CS0606 Administración e xestión dun gabinete audioprotésico
CS0608 Acústica
CS0609 Electrónica aplicada a audioprótese
CS0610 Elección e axuste de prótese auditiva
CS0611 Elaboración e reparación de audioprótese
CS0612 Proxecto integrado
CS0FOL Formación e orientación laboral

Servizos socioculturais e á comunidade
Ciclos formativos
ZM20001 Atención sociosanitaria
ZS20004 Interpretación da lingua de signos

ZM20001 Atención sociosanitaria
A Coruña
Coruña, A           CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Módulos ofertados
CM0362 Alimentación e nutrición familiar
CM0359 Atención e apoio psicosocial
CM0361 Apoio domiciliario
CM0357 Atención sanitaria
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0364 Comunicación alternativa
CM0363 Necesidades físicas e psicosociais de colectivos específicos

Santiago de Compostela           CIFP Compostela
Módulos ofertados
CM0357 Atención sanitaria
CM0358 Hixiene
CM0361 Apoio domiciliario
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0359 Atención e apoio psicosocial
CM0362 Alimentación e nutrición familiar

Ourense
Barco de Valdeorras, O           IES Lauro Olmo 

Módulos ofertados
CM0359 Atención e apoio psicosocial
CM0357 Atención sanitaria
CM0362 Alimentación e nutrición familiar
CM0358 Hixiene

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0363 Necesidades físicas e psicosociais de colectivos específicos
CM0364 Comunicación alternativa
CM0356 Planificación e control das intervencións
CM0361 Apoio domiciliario
CM0360 Lecer e tempo libre de colectivos específicos

Viana do Bolo           IES Carlos Casares 
Módulos ofertados
CM0362 Alimentación e nutrición familiar
CM0359 Atención e apoio psicosocial
CM0357 Atención sanitaria
CM0FOL Formación e orientación laboral

Pontevedra
Redondela           IES de Chapela 

Módulos ofertados
CM0357 Atención sanitaria
CM0359 Atención e apoio psicosocial
CM0361 Apoio domiciliario

ZS20004 Interpretación da lingua de signos
A Coruña
Coruña, A           CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Módulos ofertados
CS0535 Lingua de signos española (L.S.E.)
CS0517 Aplicación das técnicas de interpretación á lingua de signos española (L.S.E)
CS0531 Guía e interpretación de persoas xordocegas
CS0536 Lingua estranxeira (inglés)
CS0513 Ámbitos profesionais de aplicación da lingua de signos española
CS0525 Expresión corporal aplicada á linguaxe de signos

Vidro e cerámica
Ciclos formativos
ZM22002 Operacións de fabricación de produtos cerámicos

ZM22002 Operacións de fabricación de produtos cerámicos
A Coruña
Sada           IES Isaac Díaz Pardo 

Módulos ofertados
CMAXC Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0346 Procesos de fabricación de produtos cerámicos
CM0345 Pastas cerámicas
CM0342 Industrias e produtos cerámicos
CM0341 Fritas, pigmentos e esmaltes
CM0338 Control de materiais e produtos cerámicos

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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Fabricación mecánica
Ciclos formativos
ZMFME01 Mecanizado

ZMFME0 Mecanizado
Ourense
Ourense           CIFP Santa María de Europa

Módulos ofertados
MP0005 Sistemas automatizados
MP0002 Mecanizado por control numérico
MP0007 Interpretación gráfica
MP0001 Procesos de mecanizado

Pontevedra
Vigo           IES Politécnico 

Módulos ofertados
MPG004 Síntese de mecanizado
MP0009 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0008 Formación e orientación laboral
MP0007 Interpretación gráfica
MP0006 Metroloxía e ensaios
MP0005 Sistemas automatizados
MP0004 Fabricación por arranque de labra
MP0003 Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e conformado, e por procesos especiais
MP0002 Mecanizado por control numérico
MP0001 Procesos de mecanizado

Hostalaría e turismo
Ciclos formativos
ZMHOT01 Cociña e gastronomía

ZMHOT0 Cociña e gastronomía
A Coruña
Pontedeume           IES Fraga do Eume 

Módulos ofertados
MP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
MP0046 Preelaboración e conservación de alimentos
MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

Santiago de Compostela           CIFP Compostela
Módulos ofertados
MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
MP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
MP0047 Técnicas culinarias
MP0046 Preelaboración e conservación de alimentos
MP0049 Formación e orientación laboral

Lugo

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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Foz           IES de Foz 
Módulos ofertados
MP0047 Técnicas culinarias
MP0046 Preelaboración e conservación de alimentos
MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
MP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría

Ourense
Vilamarín           IES de Vilamarín 

Módulos ofertados
MP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
MP0047 Técnicas culinarias
MPG001 Cociña galega de vangarda
MP0049 Formación e orientación laboral
MP0050 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0046 Preelaboración e conservación de alimentos

Pontevedra
Vigo           IES Manuel Antonio 

Módulos ofertados
MP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
MP0050 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0028 Sobremesas en restauración
MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
MP0045 Ofertas gastronómicas
MP0046 Preelaboración e conservación de alimentos
MP0047 Técnicas culinarias
MP0049 Formación e orientación laboral
MPG001 Cociña galega de vangarda
MP0048 Produtos culinarios

Química
Ciclos formativos
ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade

ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade
Pontevedra
Vigo           IES Manuel Antonio 

Módulos ofertados
MP0075 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0074 Formación e orientación laboral
MP0072 Calidade e seguridade no laboratorio
MP0071 Ensaios biotecnolóxicos
MP0070 Ensaios microbiolóxicos
MP0069 Ensaios fisicoquímicos
MP0068 Ensaios físicos
MP0067 Análise instrumental
MP0066 Análise químicas
MP0065 Mostraxe e preparación da mostra

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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Servizos socioculturais e á comunidade
Ciclos formativos
ZSSSC01 Educación infantil

ZSSSC0 Educación infantil
A Coruña
Coruña, A           CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Módulos ofertados
MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
MP0012 Autonomía personal e saúde infantil
MP0011 Didáctica da educación infantil

Ourense
Ourense           IES Portovello 

Módulos ofertados
MP0021 Formación e orientación laboral
MP0014 Expresión e comunicación
MP0011 Didáctica da educación infantil
MP0017 Habilidades sociais
MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
MP0012 Autonomía personal e saúde infantil

ZM      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao medio polo réxime de adultos
ZS      Oferta parcial ou total, por módulos, dun ciclo de grao superior polo réxime de adultos
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