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Oferta de cursos de especialización de formación profesional. Curso 2020-2021
Familia profesional de Electricidade e electrónica
Código e nome do curso de especialización
Duración en horas
Número de prazas
Centro no que se oferta

Código e nome do ciclo de grao superior que lle da acceso

CSELE51 Ciberseguridade en entornos das
tecnoloxías de operación

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSELE04

Mantemento electrónico

CSIMA03

Mecatrónica industrial

720 horas
20 prazas
CIFP Politécnico de Santiago
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.ga
Tel. 881867601

Familia profesional de Informática e comunicacións
Código e nome do curso de especialización
Duración en horas
Número de prazas
Centro no que se oferta

Código e nome do ciclo de grao superior que lle da acceso

CSIFC50 Ciberseguridade nos entornos das
tecnoloxías da información

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE04

Mantemento electrónico

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

720 horas
20 prazas
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
cifp.rodolfo.ucha@edu.xunta.gal
Tel. 881930145

Familia profesional de Química
Código e nome do curso de especialización
Duración en horas
Número de prazas
Centro no que se oferta

Código e nome do ciclo de grao superior que lle da acceso

CSQUI50 Cultivos celulares

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

600 horas
20 prazas
CIFP A Carballeira
cifp.carballeira@edu.xunta.gal
Tel. 988788470

CSQUI03

Fabricación de produtos farmacéuticos,
biotecnolóxicos e afíns

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

CSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

Lembre que a normativa prevalece sobre calquera outra información. Este documento contén
información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se
resolverá atendendo á normativa vixente.
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Familia profesional de Instalación e mantemento
Código e nome do curso de especialización
Duración en horas
Número de prazas
Centro no que se oferta

Código e nome do ciclo de grao superior que lle da acceso

CSIMA50 Dixitalización do mantemento
industrial

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSELE04

Mantemento electrónico

600 horas
20 prazas
CIFP As Mercedes
cifp.asmercedes@edu.xunta.gal
Tel. 982828001

CSFME01 Programación da produción en fabricación
mecánica
CSFME03 Deseño en fabricación mecánica
CSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións
térmicas e de fluídos

CSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

CSIMA03

Mecatrónica industrial

CSINA02

Procesos e calidade na industria alimentaria

CSQUI02

Química industrial

CSQUI03

Fabricación de produtos farmacéuticos,
biotecnolóxicos e afíns

CSIMA51 Fabricación intelixente

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

600 horas
20 prazas
IES Politécnico de Vigo
ies.politecnico.vigo@edu.xunta.gal
Tel. 986213025

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSELE04

Mantemento electrónico

CSFME01 Programación da produción en fabricación
mecánica
CSFME03 Deseño en fabricación mecánica
CSIMA03

Mecatrónica industrial

Lembre que a normativa prevalece sobre calquera outra información. Este documento contén
información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se
resolverá atendendo á normativa vixente.
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