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- Cursos de especialización

Introdución
No curso 2022-2023 amplíase a oferta existente de cursos de especialización de formación profesional
en Galicia.
O Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación
profesional do sistema educativo, regula no seu artigo 27 os cursos de especialización de formación
profesional e indica os requisitos e as condicións ás que deben axustarse.
Só poderán acceder aos cursos de especialización as persoas que estean en posesión dalgunha das
titulacións de Formación Profesional recoñecidas para o acceso.

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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Requisitos de acceso nos cursos de especialización
Para poder solicitar un curso de especialización será necesario estar en posesión da titulación de grao
medio ou de grao superior de formación profesional establecida no real decreto polo que se regula
cada curso.
Para os cursos de especialización que se ofertarán en Galicia no próximo curso os títulos que permiten
o acceso son os seguintes:
Familia
profesional do
curso de
especialización

Código e nome
do curso de especialización
Duración en horas

Código e nome do ciclo que lle dá acceso

Electricidade e
electrónica

CMELE50 Implementación de redes 5G
300 horas

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMAGA01

Produción agroecolóxica

CMAGA02

Produción agropecuaria

CMAGA03

Xardinaría e floraría

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMENA01

Redes e estacións de tratamento de augas

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CMIMA02

Instalacións de produción de calor

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMQUI01

Planta química

CMTMV08

Montaxe de estruturas e instalación de sistemas
aeronáuticos

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSELE04

Mantemento electrónico

CSIMA03

Mecatrónica industrial

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSENA02

Enerxías renovables

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSEOC02

Proxectos de obra civil

CSFME01

Programación da produción en fabricación
mecánica

CMELE51 Instalación e mantemento de
sistemas conectados a internet (IOT)
360 horas

CSELE51 Ciberseguridade en contornos
das tecnoloxías de operación
720 horas

Fabricación
mecánica

CSFME50 Fabricación aditiva
600 horas

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 do
curso de
especialización

Código e nome
do curso de especialización
Duración en horas

Imaxe e son

Informática e
comunicacións

- Cursos de especialización

Código e nome do ciclo que lle dá acceso

CSFME02

Construcións metálicas

CSFME03

Deseño en fabricación mecánica

CSFME04

Programación da produción en moldeamento de
metais e polímeros

CSHOT04

Dirección de cociña

CSIMA03

Mecatrónica industrial

CSIMP04

Caracterización e maquillaxe profesional

CSIMS03

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

CSMAM01

Deseño e amoblamento

CSSAN01

Audioloxía protésica

CSSAN03

Ortoprótese e produtos de apoio

CSTCP01

Patronaxe e moda

CSTCP02

Deseño e produción de calzado e complementos

CSTCP03

Vestiario a medida e de espectáculos

CSTCP04

Deseño técnico en téxtil e pel

CSTMV01

Automoción

CSFME01

Programación da produción en fabricación
mecánica

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

CSFME04

Programación da produción en moldeamento de
metais e polímeros

CSIMA03

Mecatrónica industrial

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CMCOM02

Comercialización de produtos alimentarios

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CSHOT04

Dirección de cociña

CSIMS50 Audiodescrición e
subtitulación
500 horas

CSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

CSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

CSIFC50 Ciberseguridade nos
contornos das tecnoloxías da
información
720 horas

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

CSFME51 Materiais compostos na
industria aeroespacial
600 horas

Hostalaría e
turismo

Admisión FP 2022-2023

CMHOT50 Panadaría e bolaría
artesanais
600 horas

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 do
curso de
especialización

- Cursos de especialización

Código e nome
do curso de especialización
Duración en horas

Código e nome do ciclo que lle dá acceso

CSIFC51 Desenvolvemento de
videoxogos e realidade virtual
600 horas

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

CSIMS03

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

CSIMA03

Mecatrónica industrial

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSELE04

Mantemento electrónico

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

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSELE04

Mantemento electrónico

CSFME01

Programación da produción en fabricación
mecánica

CSFME03

Deseño en fabricación mecánica

CSIMA03

Mecatrónica industrial

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CSIFC52 Intelixencia artificial e big
data
600 horas

Instalación e
mantemento

Admisión FP 2022-2023

CSIMA50 Dixitalización do
mantemento industrial
600 horas

CSIMA51 Fabricación intelixente
600 horas

CSIMA52 Modelado da información da
construción (BIM)
600 horas

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 do
curso de
especialización

Química

Transporte e
mantemento de
vehículos

Código e nome
do curso de especialización
Duración en horas

Admisión FP 2022-2023
- Cursos de especialización

Código e nome do ciclo que lle dá acceso

CSQUI50 Cultivos celulares
600 horas

CMTMV50 Mantemento de vehículos
híbridos e eléctricos
650 horas

CSENA02

Enerxías renovables

CSENA03

Centrais eléctricas

CSENA04

Xestión da auga

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSEOC02

Proxectos de obra civil

CSEOC03

Organización e control de obras de construción

CSFME02

Construcións metálicas

CSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións
térmicas e de fluídos

CSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

CSIMA03

Mecatrónica industrial

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

CSQUI03

Fabricación de produtos farmacéuticos,
biotecnolóxicos e afíns

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

CSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

CSSEA04

Química e saúde ambiental

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMTMV03

Electromecánica de maquinaria

CMTMV04

Mantemento de material rodante ferroviario

CSTMV51 Mantemento e seguridade en STMV01
sistemas de vehículos híbridos e
STMV02
eléctricos
650 horas

CSTMV52 Aeronaves pilotadas de
forma remota-Drons

Automoción
Mantemento de sistemas electrónicos e aviónicos
en aeronaves

STMV03

Mantemento aeromecánico de avións con motor de
pistón

STMV04

Mantemento aeromecánico de avións con motor de
turbina

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSELE04

Mantemento electrónico

CSELE05

Electromedicina clínica

CSENA02

Enerxías renovables

CSENA03

Centrais eléctricas

CSFME01

Programación da produción en fabricación
mecánica

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 do
curso de
especialización

Código e nome
do curso de especialización
Duración en horas

Admisión FP 2022-2023
- Cursos de especialización

Código e nome do ciclo que lle dá acceso

CSFME03

Deseño en fabricación mecánica

SIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións
térmicas e de fluídos

CSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

CSIMA03

Mecatrónica industrial

CSIMS05

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

CSMAP03

Organización do mantemento de maquinaria de
buques e embarcacións

STMV01

Automoción

STMV02

Mantemento de sistemas electrónicos e aviónicos
en aeronaves

STMV03

Mantemento aeromecánico de avións con motor de
pistón

STMV04

Mantemento aeromecánico de avións con motor de
turbina

STMV05

Mantemento aeromecánico de helicópteros con
motor de pistón

STMV06

Mantemento aeromecánico de helicópteros con
motor de turbina

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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