
O Departamento de Sanitaria do CIFP Manuel Antonio está formado por 20 

profesores que imparten os seguintes ciclos formativos: 

Ciclo Superior de Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico 

Ciclo Superior de Prótese Dental 

Ciclo Superior de Hixiene Bucodental 

Ciclo Superior de Laboratorio Clínico e Biomédico 

Ciclo Superior de Laboratorio Clínico e Biomédico en réxime modular 

Ciclo Superior de Audioloxía Protésica en réxime modular 

Ciclo Superior de Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico en réxime 

modular (módulos soltos) 

 

Desenrola o seu labor nos seguintes espazos: 

O noso departamento dispón de: 

• Un taller de prótese dental utilizado polos alumnos de 2º ano de 

prótese dental en horario de diurno e polos alumnos do ZS 

Audioloxía protésica en horario de vespertino. 

• Unha aula-taller que utilizan os alumnos de 1º curso de prótese 

dental. 

• Un laboratorio de Anatomía patolóxica para os alumnos de 1º e 

2º ano de Anatomía patolóxica e citoloxía. 

• Unha aula de microscopía-citodiagnose, que utilizan os alumnos 

de Anatomía Patolóxica e que está a disposición do alumnado 

de Laboratorio Clínico. 

• Un laboratorio para os módulos de Bioloxía molecular, de 

Microbioloxía e de Inmunoloxía do CS e ZS Laboratorio 

Clínico e Biomédico 

• Un laboratorio de Análises clínicas empregado polos alumnos 

do ciclo de Laboratorio Clínico nos módulos de Hematoloxía, 

Xestión de mostras, Técnicas Básicas e Análise Bioquímica. 

• Un taller de Hixiene bucodental, dotado con catro sillóns 

dentais, un autoclave e diverso instrumental para o desenrolo 

do ciclo 

• Unha aula informatizada  



• Catro aulas dotadas de ordenador e proxector para  impartir os 

contidos teóricos dos distintos módulos de 9 grupos de 

alumnos 

Asemade, o Departamento está desenrolando os seguintes convenios e 

colaboracións: 

• Convenio de colaboración coa subdirección xeral do IMELGA de 

Vigo para o procesado de mostras de tecidos por parte dos alumnos 

do ciclo de Anatomía patolóxica, realizado con mostras reais de dito 

Instituto. 
 

• Convenio de colaboración co Centro de Transfusións de Galicia en 

Santiago de Compostela para o envío de mostras de sangue y/o soro 

con seroloxía negativa para a realización das prácticas dos alumnos 

co menor risco posible. 
 

• O ciclo superior de Audioloxía protésica estableceu un convenio de 

colaboración coa empresa de próteses auditivas INTERTON para a 

adaptación de próteses auditivas por parte do alumnado de 2º do ZS 

de Audioloxía protésica. 
 

• O ciclo superior de Audioloxía protésica, asemade, estableceu un 

convenio de colaboración con Cáritas Tui-Vigo e Cruz Vermella no 

que estas ONGD´s preseleccionan a persoas con baixos recursos 

económicos que precisen próteses auditivas; posteriormente, o 

alumnado fai o diagnóstico e adaptación de ditas próteses con 

supervisión de profesores e expertos do sector, que aportan, ademais 

o material e os recursos económicos para elaboralas. 
 

• Convenio centro educativo-empresa co Colexio Oficial de Protésicos 

para o aluguer de instalacións do departamento de sanitaria para a 

impartición de cursos nos que terán prioridade o alumnado e 

profesores do noso centro. 

 

• Charlas sobre Prevención de Riscos no laboratorio por parte do 

servizo de Medicina preventiva do Hospital Meixoeiro, na que 

colabora o seu xefe de servizo coa revisión dos carnets de vacinación 

dos nosos alumnos, para que, antes de comezar o seu traballo como 

profesionais sanitarios estean debidamente inmunizados. 
 

• Mantemento de relacións co Colexio Oficial de Hixienistas 

Bucodentais das que xa xurden charlas, conferencias e congresos 

 



• Busca de empresas no estranxeiro  dentro do programa de Erasmus 

Plus mediante a colaboración coa dinamización correspondente do 

centro 

 

 

 


