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FORMACIÓNPROFESIONALCICLOSDEFP

Permite o acceso á Universidade

 Educador/a infantil en primeiro ciclo de educación
infantil, sempre baixo a supervisión dun mestre ou
mestra, en institucións públicas e privadas.
 Educador/a en institucións ou en programas específicos
de traballo con menores (de 0 a 6 anos) en situación de
risco social, ou en medio de apoio familiar, seguindo as
directrices doutros profesionais.
 Educador/a en programas ou actividades de lecer e
tempo libre infantil con menores de 0 a 6 anos:
ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros
educativos, centros de lecer, granxas escolas, etc.

Saídas profesionais:

Duración: 2000 horas (1616 teóricas e 384 prácticas)

CSEDUCACIÓNINFANTIL

Permite o acceso á Universidade

 Coordinador/a ou Director/a de tempo libre educativo infantil e
xuvenil.
 Responsable de proxectos de tempo libre educativo.
 Coordinador/a ou director/a de campamentos, albergues de
xuventude, casas de colonias, granxas escola e aulas de casas
de xuventude e escolas de natureza.
 Monitor/a de tempo libre.
 Dinamizador/a comunitario/a.
 Asesor/a para o sector asociativo.
 Técnico/a comunitario/a; Xestor/a de asociacións.
 Técnico/a de servizos culturais.
 Informador/a xuvenil.
 Animador/a sociocultural; cultural; de hotel; de veladas e
espectáculos; de actividades recreativas ao aire libre en
complexos turísticos.
 Xefe/a de departamento en animación turística.

Saídas profesionais:

Duración: 2000 horas (1616 teóricas e 384 prácticas)

CSANIMACIÓNSOCIOCULTURALE
TURÍSTICA

SERVIZOSSOCIOCULTURAISEÁCOMUNIDADE
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FORMACIÓNPROFESIONALCICLOSDEFP

Postos de traballo máis salientables:
• Auxiliar de Enfermaría Clínica.
• Auxiliar de balnearios.
• Auxiliar de Atención Primaria e Coidados a Domicilio.
• Auxiliar Bucodental.
• Auxiliar Pediátrico.
• Auxiliar Xeriátrico, etc.

 En atención primaria e comunitaria: atención domiciliaria,
promoción da saúde, saúde bucodental, consultas e
residencias de anciáns.
 En atención especializada: consultas, hospitalización,
urxencias, paritorios, pediatría, unidades especiais (UVI, CI,
UCP, UC e UQ), quirófanos, esterilización, saúde mental e
xeriatría.
 En centros sanitarios: departamentos de asuntos sociais de
Ministerios, CCAA e Concellos e centros balneoterápicos.

Saídas profesionais:

Duración: 1400 horas (960 teóricas e 440 prácticas)

CMCOIDADOSAUXILIARESDE
ENFERMARÍA

SANIDADE

PermiteoaccesoáUniversidade

6

Postos de traballo máis salientables:
• Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico.
• Técnico/a especialista en laboratorio.
• Axudante técnico/a en laboratorio de investigación e
experimentación.
• Axudante técnico/a en laboratorio de toxicoloxía.
• Delegado/a comercial de produtos hospitalarios e
farmacéuticos.

 Exercer a actividade no sector sanitario, en organismos e
institucións do ámbito público e en empresas privadas, na
área do laboratorio de análises clínicas, así como no
diagnóstico, no tratamento, na xestión e na investigación.

Saídas profesionais:

Duración: 2000 horas (1616 teóricas e 384 prácticas)

CSLABORATORIOCLÍNICOE
BIOMÉDICO

FORMACIÓNPROFESIONALCICLOSDEFP

Permite o acceso á Universidade.

Postos de traballo máis salientables:
• Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía.
• Técnico/a especialista en anatomía patolóxica e citoloxía.
• Citotécnico/a.
• Axudante de forense.
• Prosector/ora de autopsias clínicas e médico – legais.
• Tanatopractor/a.
• Colaborador/ora e asistente en bioloxía molecular.
• Colaborador/ora e asistente de investigación.

 Exercer a súa actividade no sector sanitario, en organismos e
institucións do ámbito público e en empresas privadas, en
atención tanto primaria como especializada, así como en
centros de investigación.

Saídas profesionais:

Duración: 2000 horas (1616 teóricas e 384 prácticas)

CSANATOMÍAPATOLÓXICAE
CITODIAGNÓSTICO

SANIDADE

Permite o acceso á Universidade.
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Postos de traballo máis salientables:
• Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico.
• Técnico/a especialista en radiodiagnóstico.
• Técnico/a especialista en medicina nuclear.
• Persoal técnico en equipamentos de radiolectroloxía médica
• Persoal técnico en protección radiolóxica.
• Persoal técnico en radioloxía de investigación e
experimentación.
• Delegado/a comercial de produtos.

 Exercer a súa actividade no sector sanitario público e
privado, en unidades de radiodiagnóstico e de medicina
nuclear, en centros de investigación e en institutos
anatómico – forenses ou de medicina legal, así como en
centros veterinarios e de experimentación animal, e
delegacións comerciais de produtos hospitalarios,
farmacéuticos e técnicos de aplicacións en electromedicina.

Saídas profesionais:

Duración: 2000 horas (1616 teóricas e 384 prácticas)

CSIMAXEPARAODIAGNÓSTICOE
MEDICIÑANUCLEAR

FORMACIÓNPROFESIONALCICLOSDEFP

COMERCIOE
MÁRKETING

ADMINISTRACIÓN
EXESTIÓN

FINANCIACIÓNDEEMPRESAS.
XESTIÓNCONTABLEEXESTIÓNADMINISTRATIVAPARAAUDITORIA.

ADGN0108

ADGD0108

OPERACIÓNSAUXILIARESDESERVIZOSADMINISTRATIVOSEXERAIS.
ACTIVIDADESDEXESTIÓNADMINISTRATIVA.

ADGG0408

ADGD0308

ESPECIALIDADE

CREACIÓNEXESTIÓNDEMICROEMPRESAS.

ADGD0210

CÓDIGO

ASISTENCIADOCUMENTALEDEXESTIÓNENDESPACHOSEOFICINAS.

ADGG0308

XESTIÓNINTEGRADADERECURSOSHUMANOS.

ADGD0208

OPERACIÓNSDEGRABACIÓNETRATAMENTODEDATOSEDOCUMENTOS.

ACTIVIDADESDEXESTIÓNADMINISTRATIVA.

ADGD0308

ADGG0508

OPERACIÓNSAUXILIARESDESERVIZOSADMINISTRATIVOSEXERAIS.

ESPECIALIDADE

ADGG0408

CÓDIGO

Especialidades formativas ofertadas (Centro inscrito número: COD. 15H04029).
Formación dirixida ao acceso a unha profesión.
Titulación oficial válida en todo o territorio nacional.
Consulta datas. Accións formativas suxeitas a convocatorias oficiais.

CERTIFICADOSDE
PROFESIONALIDADE

880

430

HORAS

630

630

520

750

440

790

880

430

HORAS
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SSCS0108

SSCS0208

SSCB0209

SSCS0110

SSCB0211
SERVIZOS
SOCIOCULTURAIS SSCG0109
EÁCOMUNIDADE
SSCG0111

420
480

ATENCIÓNSOCIOSANITARIAAPERSOASNODOMICILIO.

DINAMIZACIÓNDEACTIVIDADESDETEMPOLIBREEDUCATIVOINFANTILE
XUVENIL.
ATENCIÓNSOCIOSANITARIAAPERSOASDEPENDENTESENINSTITUCIÓNS
SOCIAIS.

600

450

310

380

310

XESTIÓNDECHAMADASDETELEASISTENCIA.
DOCENCIADAFORMACIÓNPROFESIONALPARAOEMPREGO.

470

INSERCIÓNLABORALPARAPERSOASCONDISCAPACIDADE.

DINAMIZACIÓNPROGRAMACIÓNEDESENVOLVEMENTODEACCIÓNS
480
CULTURAIS.
DIRECCIÓNECOORDINACIÓNDEACTIVIDADESDETEMPOLIBREEDUCACTIVO
410
INFANTILEXUVENIL.

INFORMACIÓNXUVENIL.

SSCE0109

SSCB0110

MEDIACIÓNCOMUNITARIA.

ESPECIALIDADE

DESENVOLVEMENTODEAPLICACIÓNSCONTECNOLOXÍASWEB.

HORAS

590

650

ADMINISTRACIÓNEPROGRAMACIÓNENSISTEMASDEPLANIFICACIÓNDE
RECURSOSEMPRESARIAISEXESTIÓNDERELACIÓNSCOSCLIENTES/AS.

HORAS
610

ESPECIALIDADE
ADMINISTRACIÓNDESERVIZOSDEINTERNET.

SSCG0209

CÓDIGO

IFCD0210

IFCT0509
INFORMÁTICAE
COMUNICACIÓNS IFCT0610

CÓDIGO

CERTIFICADOSDE
PROFESIONALIDADE
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COMPETENCIAS
CLAVE

COMUNICACIÓNENLINGUACASTELÁN3.
COMUNICACIÓNENLINGUACASTELÁN2.
COMPETENCIAMATEMÁTICAN2.
COMPETENCIAMATEMÁTICAN3.

FCOV01

FCOV23

FCOV12

COMUNICACIÓNENLINGUAGALEGAN3.

FCOVXX02

FCOV02

COMUNICACIÓNENLINGUAEXTRANXEIRA(INGLÉS)N2.

FCOV05

COMUNICACIÓNENLINGUAGALEGAN2.

COMUNICACIÓNENLINGUAEXTRANXEIRA(INGLES)N3.

FCOV06

FCOVXX01

ESPECIALIDADE

CÓDIGO

120

200

120

200

25

35

180

180

HORAS

CERTIFICADOSDEPROFESIONALIDADE
COMPETENCIASCLAVE
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110 horas
110 horas
110 horas

Prevenciónderiscoslaborais encentroseducativos.
Nivelbásico.

Educaciónparaadiversidade.

ONLINE

Dinámicasderelacióninterpersoal na aula.

CURSO

Infantil,Primaria,Secundariaetodasassúas especialidades

Acreditados pola Universidade de Polonia (Universidade Europea de
Negocios e Administración de Lublín).

Cursos baremables para opositores/as, recoñecidos válidos como méritos
para as Oposicións de Acceso á Función Pública Docente, en todas as
Comunidades Autónomas segundo Real Decreto 276/2007 de 23 de febreiro
(BOE 2/3/2007)

OPOSICIÓNS

100€

100€

100€

PREZO
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PREZO:220€
(Posibilidade depagamentofraccionado)

PREZO:250€

(Posibilidade depagamentofraccionado)

Requisitos de Acceso:
• Estar en posesión do título de monitor/a de tempo libre.
• Posuír, polo menos o título de Graduado en educación
secundaria, graduado escolar ou outro equivalente.
• Acreditar unha experiencia como monitor/a de alomenos 250
horas ou como integrante do equipo de animación en colonias
ou campamentos por un total de 30 días despois de obter o
título de monitor/a.

Duración: 150 horas teóricas e 150 prácticas.
Saidas profesionais: capacita para detectar as necesidades de
intervención en grupos con características específicas, dirixir,
executar e avaliar accións de animación, localizar e crear recursos
para o desenvolvemento da intervención programada, coordinar
o equipo de monitores/as ou especialistas que colaboren no
programa e, por último, participar nun equipo multidisciplinar
que desenvolva unha actividade a grande escala.

Director/adeTempoLibre

Requisitos de Acceso:
Estar en posesión polo menos dalgún dos
seguintes títulos:
• Graduado en ESO, Graduado escolar ou
equivalente.
• Técnico/a auxiliar en formación profesional.
• Ser maior de 18 anos de idade.

Duración: 200 horas teóricas e 150 prácticas.
Saidas profesionais: capacita para deseñar,
programar, poñer en práctica e avaliar
actividades para o tempo libre e socioculturais
orientadas á atención tanto da infancia e a
xuventude, como ás persoas maiores ou con
necesidades especiais.

Monitor/adeTempo
Libre

ESCOLADETEMPOLIBRE

OCIOETEMPOLIBRE

(posibilidade depagamentofraccionado)

PREZO:200€

Requisitos de Acceso:
Ͳ Estar en posesión do título de director/a de tempo libre
Ͳ Ter experiencia como director do equipo de animación de,
alomenos, un campamento de 15 días.

Duración: 50 horas teóricas e 14 días de actividade como director/a
dun campo de traballo.
Saídas Profesionais: capacita para detectar as necesidades de
intervención en grupos con características específicas, dirixir,
executar e avaliar accións de animación, localizar e crear recursos
para o desenvolvemento da intervención programada, coordinar o
equipo de monitores/as ou especialistas que colaboren no
programa e, por último, participar nun equipo multidisciplinar que
desenvolva unha actividade a grande escala.

Director/adeCamposde
Traballo

ESCOLADETEMPOLIBRE

20h.

Elaboracióndeproxectos e
propostas deactividadesde
tempolibreinfantilexuvenil.

60h.

Monitor/adecomedorescolar.

50h.

60h.

Monitor/adetransporte escolar.

Prevenciónderiscoslaborais en
actividadesdetempolibre.

ONLINE

CURSO
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40€

50€

60 €

70€

PREZO

Duración: 20 presenciais.
Obxectivo:
adquirir
os
coñecementos,
capacidades e habilidades necesarias para a
dinamización de actividades de ocio infantil,
xuvenil e adulto.
PREZO:80€

Dinamizador/adeFestas.

OCIOETEMPOLIBRE

20h.
50h.
25h.

Prevenciónderiscoslaborais eprimeiros
auxilios encentrosde0Ͳ3.

Coordinación pedagóxica.

40€

50€

40€

40h.

Os xogos motricesnaaula.

50€

40h.
20h.

Hixiene easeodapersoa dependente.
Institucións eprofesionais daatenciónsociosanitaria.
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40€

60€

40€

50€

30h.
20h.

50€

30€

30€

30€

40€

30h.

Organizacióndeactividadeseninstitucións sociais.

Plandecoidados individualizadoedocumentaciónbásicade
traballo nunha institución.
Administracióndealimentoserecollida deeliminacións e
institucións.

10h.

10h.

Primeiros auxiliosensituacióndeurxencia eninstitucións.

70€

Protocolosdeactuaciónnarecepcióneacollida deresidentes.

10h.

Normasdelimpeza dematerialeinstrumentalsanitario.

PREZO

60€

20h.

Movilización,trasladoedeambulación.

70€

70€

50h.
50h.

310€

PREZO
300h.

ONLINE

Técnicasdecomunicaciónconpersonasdependentes.

40h.

60h.

Limpeza encentrosinfantís.

Oensino doinglésparanenos/as
de1a3.
Educación paraaIgualdade:
Coeducación.

ONLINE

CURSO

EDUCACIÓN
INFANTIL

Direcciónexestión decentrosdeatencióna persoas
dependentes.
Funcións cognitivasehábitosdeautonomíapersonal.
Mantemento eadestramento.

CURSO

SOCIOSANITARIA

CURSOSPORÁREAS

140€
150€
100€
100€

100h.
130h.
80h.
70h.

Experto/aenSistemasdeXestión daCalidade.
Xestión deRecursosHumanos.Nivelbásico.

Introducciónás normasISOdeCalidade edeMedioambiente.
Habilidadescomunicativasnarelacióncoaclientela.

ONLINE
60h.
150h.
20h.

CURSO

Novastecnoloxías paraaimparticiónetitorización daformación
paraoemprego.

Igualdadedeoportunidadesentremulleres ehomes.

Orientacióneinserciónlaboral.Nivelbásico.

40€

160€

150€

PREZO

250€

210h.

Técnico/aEspecialistaenRecursosHumanos.

FORMACIÓNCOMPLEMENTARIAE
EMPREGO

PREZO

ONLINE

CURSO

ADMINISTRACIÓNEEMPRESAS

CURSOSPORÁREAS
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60online
Presencial
Presencial
Presencial

Primeiros auxilios.
Análisisdepuntoscríticosdecontrol.
Coordinador/adeseguridade esaúde.

20online+5
presenciais
8online+2
presenciais
5Online
3presenciais

HORAS

Prevenciónderiscoslaborais.Nivelbásico.

Hixiene emanipulacióndealimentos.

Mantemento hixiénico sanitariodeinstalacións conriscofrentea
lexionella.

CURSO

SEGURIDADEESAÚDE

CURSOSPORÁREAS

Consultar.

Consultar.

Consultar.

75€

20€
30€

Consultar.

Consultar.

PREZO
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