
Centros Acreditados

PONTEVEDRA
BAIONA

3603305 SERVIOCIO BEONE MONTERREAL, S.L.

AVENIDA DOUTOR BENITO FARIÑAS, Nº S/N 36300(CP) (TLF)

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Acondicionamento físico en grupo con soporte musicalAFDA0110

Fitness acuático e hidrocinesiaAFDA0111

Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalenteAFDA0210

Actividades de nataciónAFDA0310

Instrución en iogaAFDA0311

Socorrismo en instalacións acuáticasAFDP0109

Socorrismo en espazos acuáticos naturaisAFDP0209

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

BARRO
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3602858 AUTOESCOLA CIES (BARRO-MEIS)

RÚA BRETOÑA  (BARRO-MEIS), 4º BAIXO 36692(CP) 669892628(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Actividades auxiliares de almacénCOML0110

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Actividades de vendaCOMV0108

Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiaisELEE0110

Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensiónELEE0210

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicasFMEC0208

Deseño na industria navalFMEC0309

Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Administración de bases de datosIFCT0310

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporteIMAQ0210

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficasIMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caliríficasIMAR0508
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Proxectos de carpintería e mobleMAMD0309

Documentación pesqueiraMAPN0610

Transporte sanitarioSANT0208

Xestión ambientalSEAG0211

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Mediación comunitariaSSCG0209

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

Condución de autobusesTMVI0108

Condución profesional de vehículos turismos e furgonetasTMVI0112

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estradaTMVI0208

BUEU

3603280 RODRIGUEZ FILGUEIRA, MANUEL ANGEL

RÚA EDUARDO VINCENTI, Nº 34, BAIXOº 36930(CP) 675989880(TLF)

Creación e xestión de microempresasADGD0210

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Tratamento e maquetación de elementos gráficos en preimpresiónARGP0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

CALDAS DE REIS

3600850 MANUEL GARCÍA OUTEDA (AUTOESCOLA UMIA) - CALDAS

RÚA PEDRO MATEO SAGASTA, Nº 17- 1ºA 36650(CP) 986540650(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Actividades auxiliares de almacénCOML0110

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

Condución de autobusesTMVI0108

Condución profesional de vehículos turismos e furgonetasTMVI0112

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estradaTMVI0208

3603276 EUROTEC INSPECCION, S.L.

LUGAR SANTA CATALINA DE GODOS - NAVE, Nº 20 C 36655(CP) 608660223(TLF)

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Actividades auxiliares de almacénCOML0110

Montaxe de estadas tubularesEOCJ0109

CAMBADOS

3600869 CAMPUSCIP, S.L.

AVENIDA VILARIÑO, Nº 3, entloº 36630(CP) 986472211(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

3601330 GRUPO INFORMÁTICO DE GALICIA, S.L.

RÚA ROSALÍA DE CASTRO, Nº 18 36630(CP) 986524571(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

3601394 CONCELLO DE CAMBADOS (C. SOCIOCULTURAL E XUVENIL A MERCED)

RÚA CORUÑA, Nº S/N 36630(CP) 986520902(TLF)

Operacións básicas de restaurante e barHOTR0208

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3601853 OCV, S.L.

RÚA POLÍGONO INDUSTRIAL SETE PÍAS, PARC. 21-22 36630(CP) 986544087(TLF)

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicasENAE0208

Organización e proxectos de instalacións solares térmicasENAE0308

TÉCNICO DE SISTEMAS DE ENERXÍAS RENOVABLESENAE30

3601865 CAMPUSCIP, S.L.
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
RÚA BOUZA - CASTRELO, Nº 54 B 36630(CP) 607455326(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Actividades auxiliares de almacénCOML0110

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

Condución de autobusesTMVI0108

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estradaTMVI0208

3602973 CENTRO LOXISTICO DO SALNES CONCELLO DE CAMBADOS

POLÍGONO POLIGONO INDUSTRIAL SETE PIAS, Nº 99 36630(CP) 986524888(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

3603046 CENTRO MUSEISTICO J.PEÑA CONCELLO DE CAMBADOS

RÚA BORRÓN, Nº 4 36630(CP) 986524888(TLF)

Operacións básicas de restaurante e barHOTR0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3603185 CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA

RÚA ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO, Nº 8, 1º 36630(CP) 986439611(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Produción editorialARGN0109

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Páx. 16 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3603263 ACADEMIA ALPHA ENGLISH, S.L.

RÚA RIBEIRO, 2 BIS - CORVILLON 36634(CP) 986543856(TLF)

INGLÉS FINANCEIROADGF01

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

CANGAS

3600358 CONCELLO DE CANGAS - LORENZO CORBACHO

AVENIDA DE BUEU, Nº 15, ENTREº 36940(CP) 986304650(TLF)

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Recepción en aloxamentosHOTA0308

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficasIMAR0209

Documentación pesqueiraMAPN0610

Interpretación e educación ambientalSEAG0109

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Inglés A1SSCE01

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inglés A2SSCE02

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inglés C1SSCE05

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3600542 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA - CANGAS

RÚA RÚA NORIA, Nº 2, ENTRECHÁN 36940(CP) 986439611(TLF)

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

3600813 CENTRO DE ESTUDIOS CANGAS, S.L.
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
AVENIDA DE BUEU, Nº 12 36940(CP) 986304217(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

3600859 ON LINE INFORMÁTICA CANGAS, SL

RÚA AVDA. DE VIGO, Nº 103, BAJOº 36940(CP) 986303951(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Seguridade informáticaIFCT0109

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

3600862 RASGOS DE GALICIA, S.L.

RÚA NORIA, Nº 4, BAIXOº 36940(CP) 986305512(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Servizos auxiliares de estéticaIMPE0108

Asesoría integral de imaxe persoalIMPE0111

Servizos auxiliares de salón de peiteadoIMPQ0108

Salón de peiteado técnico-artísticaIMPQ0109

Salón de peiteadoIMPQ0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Tratamentos capilares estéticosIMPQ0308

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Atención ao cliente e organización de actos de protocolo en servizos funerariosSSCI0312

3601079 JOSÉ A. GONZÁLEZ NORES (CENTRO DE ESTUDIOS FORTE)

RÚA RÚA NORIA, 2-ENCHÁN. 36940(CP) 986392029(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

3601162 CENTRO DE ESTUDIOS ACADINFO, SL

RÚA ESPÍRITU SANTO, Nº 6 36940(CP) 986304018(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Páx. 27 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión comercial de vendasCOMT0411

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Seguridade informáticaIFCT0109

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

3601451 EKOSOL GALICIA, S.L.

AVENIDA BUEU, Nº 23 36940(CP) 609064715(TLF)

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicasENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicasENAE0208

Organización e proxectos de instalacións solares térmicasENAE0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións de fontanería e calefacción - Climatización domésticaIMAI0108

3601508 CONCELLO DE CANGAS - GRANXA DA RÚA

RÚA A PEDREIRA - COIRO, Nº S/N 36947(CP) 986304650(TLF)

TÉCNICO DE SISTEMAS DE ENERXÍAS RENOVABLESENAE30

3601514 CYBERNOVA MOAÑA, S.L.

RÚA TRAVESÍA CALLE ATRANCO, Nº 4, BXº 36940(CP) 986304364(TLF)

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

3601875 CENTRO DE ESTUDIOS ALTAGRACIA, S.L.

AVENIDA DE GALICIA, Nº S/N 36940(CP) 986392055(TLF)

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Actividades de vendaCOMV0108

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

3602390 JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (CENTRO DE ENSINO SIGNOS)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
RÚA FERROL, Nº 3, BAIXOº 36940(CP) 986303804(TLF)

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

3603080 PROFESIONAIS DA INNOVACION XESTION EMPRESARIAL E FORMACION S.L.

RÚA PAZ, Nº 10 36940(CP) 886126501(TLF)

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Páx. 30 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofesSANT0108

Transporte sanitarioSANT0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

3603273 AUTOESCUELA SALVORA, S.L. (CANGAS)

AVENIDA DE VIGO, Nº 73, BAIXOº 36940(CP) 986137777(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

INGLÉS FINANCEIROADGF01

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Financiamento de empresasADGN0108

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Inglés A1SSCE01

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inglés A2SSCE02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inglés C1SSCE05

CATOIRA

3600676 CONCELLO DE CATOIRA

RÚA RUA DO CONCELLO, 6 36612(CP) 546014(TLF)

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

CORUÑA (A)
CORUÑA, A

8000518 TAG FORMACION

PRAZA MAESTRO MATEO, Nº 4 15004(CP) 981264911(TLF)

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

PONTEVEDRA
CUNTIS
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3600336 CONCELLO DE CUNTIS (C.F.OCUPACIONAL A RAN)

RÚA POLÍGONO INDUSTRIAL A RAN, Nº S/N 36675(CP) 986548708(TLF)

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

ESTRADA, A

3600095 COESCO - A ESTRADA

RÚA SAN PELAYO, Nº 21 BAJO 36680(CP) 986572025(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Tratamento e maquetación de elementos gráficos en preimpresiónARGP0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Seguridade informáticaIFCT0109

Proxectos de carpintería e mobleMAMD0309

Interpretación e educación ambientalSEAG0109

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Inglés A1SSCE01

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Inglés A2SSCE02

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inglés C1SSCE05

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3600702 FUNDACIÓN CULTURAL DA ESTRADA - CONCELLO DA ESTRADA

AVENIDA BENITO VIGO, Nº 104, BAIXOº 36680(CP) 986570997(TLF)

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión comercial de vendasCOMT0411

Actividades de vendaCOMV0108

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Seguridade informáticaIFCT0109

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosIFCT0309

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

3601164 PHONOS A ESTRADA, S.L.

RÚA GRADÍN, Nº 25 - BAIXO 36680(CP) 986575159(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Montaxe e posprodución de audiovisuaisIMSV0109

3603078 ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
AVENIDA DA CULTURA , Nº S/N 36680(CP) 886206102(TLF)

Socorrismo en instalacións acuáticasAFDP0109

Socorrismo en espazos acuáticos naturaisAFDP0209

3603214 CONCELLO DA ESTRADA (ESCOLA OBRADOIRO)

ESTRADA SANTIAGO, Nº 27 36680(CP) 986573601(TLF)

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Actividades de vendaCOMV0108

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Seguridade informáticaIFCT0109

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosIFCT0309
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
FORCAREI

3601331 CONCELLO DE FORCAREI (CENTRO A FREIXEIRA)

RÚA FREIXEIRA-FORCAREI, Nº S/N 36559(CP) 986755036(TLF)

Montaxe de mobles e elementos de carpinteríaMAMR0108

3603095 CONCELLO DE FORCAREI - CENTRO SOCIAL

RÚA REGUEIRA, Nº 21 36550(CP) 986755036(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Interpretación e educación ambientalSEAG0109

Dinamización comunitariaSSCB0109

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

GONDOMAR

3600889 CONCELLO DE GONDOMAR (CENTRO DESARROLLO LOCAL)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
AVENIDA DO CONDE, Nº s/n 36380(CP) 986360125(TLF)

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

GRANADA
GRANADA

8000269 CENTRO DE FORMACION GRUPO 2000 R.C. SL

AVENIDA CONSTITUCIÓN, Nº 20, 2º 18012(CP) 958806760(TLF)

Operacións básicas de restaurante e barHOTR0208

PONTEVEDRA
GROVE, O

3600797 JOSÉ ERNESTO MAQUIEIRA BLANCO (AUTOESCUELA NOS)

RÚA RÚA CONCEPCIÓN ARENAL, Nº 2, 1ºº 36980(CP) 986731367(TLF)

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

3602869 CENTRO DE FORMACIÓN MONTE DAS FLORES (C.O GROVE)

Páx. 44 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
RÚA ARDIA, Nº S/N 36980(CP) 986730609(TLF)

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensiónELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicasENAE0208

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Operacións de fontanería e calefacción - Climatización domésticaIMAI0108

Confección e mantemento de artes e aparellosMAPN0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Emprego domésticoSSCI0109

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locaisSSCM0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

GUARDA, A

3601056 (IFES) A GUARDA - INSTITUTO DE FORMACIÓN E ESTUDIOS SOCIAIS

RÚA TOMIÑO, Nº 2 36780(CP) 986438341(TLF)

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

3601101 JAIME PÉREZ MARTÍNEZ (INFORMÁTICA JAIME)

RÚA GALICIA, Nº 37, baixoº 36780(CP) 986610363(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Produción editorialARGN0109

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Asistencia á ediciónARGN0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Tratamento e maquetación de elementos gráficos en preimpresiónARGP0110

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiaisELEE0110

Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensiónELEE0210

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

Representación de proxectos de edificaciónEOCO0108

Control de proxectos e obras de construciónEOCO0109

Representación de proxectos de obra civilEOCO0208

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicasFMEC0208

Deseño de canalización industrialFMEC0209

Deseño na industria navalFMEC0309

Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Deseño e coordinación de proxectos de pedra naturalIEXD0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento e supervisión de obras de restauración en pedra naturalIEXD0309

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Mantemento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicaciónsIFCM0111

Mantemento de primeiro nivel en sistemas de radiocomunicaciónsIFCM0210

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicaciónsIFCM0410
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosIFCT0309

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporteIMAQ0210

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficasIMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caliríficasIMAR0508
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209

Proxectos de carpintería e mobleMAMD0309

Documentación pesqueiraMAPN0610

Interpretación e educación ambientalSEAG0109

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidadeSSCE0111

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Promoción e participación da comunidade xordaSSCG0112

Mediación comunitariaSSCG0209

Mediación entre a persoa xordo-cega e a comunidadeSSCG0211

3601432 CENTRO DE MAIORES BARDELLA, S.L.

RÚA PRAIA DE CAMPOSANCOS, Nº S/N 36788(CP) 986612517(TLF)

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3601864 INFORMÁTICA SAN BENITO, S.L.

PRAZA SAN BENITO, Nº 2-3 36780(CP) 986608920(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Proxectos de carpintería e mobleMAMD0309

Documentación pesqueiraMAPN0610

Limpeza en espazos abertos e instalacións industriaisSEAG0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión ambientalSEAG0211

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

3603222 GRUPO EMPRESARIAL GONZALAGO, S.L. (AREASIGMA)

RÚA VICENTE SOBRINO, Nº 2, BAIXOº 36780(CP) 671843934(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Seguridade informáticaIFCT0109

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3603268 FUNDACIÓN LAS SAMARITANAS

RÚA CAPELA-AS GANDARAS, Nº 14 36789(CP) 986611771(TLF)

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3603323 ASOCIACION SAN XEROME EMILIANI

RÚA GALICIA, Nº 23 36780(CP) (TLF)

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locaisSSCM0108

LALIN

3600024 CONCELLO DE LALIN -CENTRO FORMACION

RÚA POLÍGONO LALÍN 2000, PARCELA E-3 36500(CP) 986787060(TLF)

Operacións de fontanería e calefacción - Climatización domésticaIMAI0108

Instalación de elementos de carpinteríaMAMS0108

3600115 MARIA DEL CARMEN MÍGUEZ ÁLVAREZ

RÚA JOAQUÍN LORIGA,, Nº 20, ENTREº 36500(CP) 986783672(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Asistencia á direcciónADGG0108

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Financiamento de empresasADGN0108

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Actividades auxiliares de almacénCOML0110

Actividades auxiliares de almacénCOML0110

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Condución de autobusesTMVI0108

Condución de autobusesTMVI0108

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estradaTMVI0208

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estradaTMVI0208

3600719 Dreams Factory Advertising S.L

AVENIDA BUENOS AIRES, Nº 100 36500(CP) 986783988(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Tratamento e maquetación de elementos gráficos en preimpresiónARGP0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Actividades auxiliares de comercioCOMT0211

Actividades de vendaCOMV0108

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Seguridade informáticaIFCT0109

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Proxectos de carpintería e mobleMAMD0309

Interpretación e educación ambientalSEAG0109

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Inglés A1SSCE01

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inglés A2SSCE02

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inglés C1SSCE05

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3600758 INSTITUTO DE FORMACIÓN E ESTUDIOS SOCIAIS (IFES) LALÍN
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
AVENIDA BOS AIRES, Nº 110, BAIXOº 36500(CP) 986782068(TLF)

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

3600829 ACADEMIA PAIDOS S.L.

RÚA ALCALDE FERREIRO, Nº 9, BAIXOº 36500(CP) 986784079(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

INGLÉS FINANCEIROADGF01

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Financiamento de empresasADGN0108

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades auxiliares de comercioCOMT0211

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Actividades de vendaCOMV0108

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Seguridade informáticaIFCT0109

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Mediación comunitariaSSCG0209

3601047 AUTES, S. L. - LALÍN

RÚA Memorias dun neno labrego, Nº 2 36500(CP) 986-780302(TLF)

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

Condución de autobusesTMVI0108

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estradaTMVI0208

3601329 FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES (FESAN)

RÚA C, Nº 38, BAIXOº 36500(CP) 981522426(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia á direcciónADGG0108

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

3601665 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DO DEZA

RÚA Otero Pedrayo, Nº 24, baixoº 36500(CP) 986787091(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

INGLÉS FINANCEIROADGF01

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Financiamento de empresasADGN0108

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Implantación e animación de espazos comerciaisCOMP0108

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades auxiliares de comercioCOMT0211

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Actividades de vendaCOMV0108

Servizos para o control de pragasSEAG0110

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Información xuvenilSSCE0109

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

3601722 INSTITUTO DE FORMACIÓN E ESTUDIOS SOCIAIS (IFES)- LALÍN(RAMÓN ALLER)

RÚA RAMÓN ALLER, Nº 67, BAIXOº 36500(CP) 981569200(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3601874 MARIA DEL CARMEN MIGUEZ ÁLVAREZ

RÚA B -PARCELA 14- POLÍGONO 2000 36500(CP) 986783672(TLF)

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Actividades de vendaCOMV0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicasENAE0208

Fabricas de albaneleríaEOCB0108

Operacións de formigónEOCH0108

OPERADOR RETRO-PAEOCM90

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticosIFCT0108

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofesSANT0108

Transporte sanitarioSANT0208

3602582 RASGOS DE GALICIA, SL (LALIN)

RÚA PINTOR COLMEIRO, Nº 3, bjº 36500(CP) 675716200(TLF)

Servizos auxiliares de salón de peiteadoIMPQ0108

Salón de peiteado técnico-artísticaIMPQ0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Salón de peiteadoIMPQ0208

Tratamentos capilares estéticosIMPQ0308

3602596 MASTER LALIN SLNE- PEREZ GARCIA MARÍA JOSE

RÚA B, Nº 53 36500(CP) 986783025(TLF)

INGLÉS FINANCEIROADGF01

Asistencia á direcciónADGG0108

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

3603290 CONCELLO DE LALÍN COMPLEXO DEPORTIVO LALÍN ARENA

AVENIDA XOSÉ CUIÑA, Nº 42 36500(CP) (TLF)

Acondicionamento físico en grupo con soporte musicalAFDA0110

Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalenteAFDA0210

Socorrismo en instalacións acuáticasAFDP0109

LAMA, A

3600979 CONCELLO DA LAMA - EDIF. DE USOS MÚLTIPLES

RÚA CARRETERA DA FRAGA, S/N 36830(CP) 986768238(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades de xestión administrativaADGD0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

MARIN

3600800 MARIA JOSE SANTIAGO OTERO   ACADEMIA ENSINO

RÚA EZEQUIEL MASSONI, Nº 25, BAIXOº 36900(CP) 986891999(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

INGLÉS FINANCEIROADGF01

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Asistencia á ediciónARGN0210

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Seguridade informáticaIFCT0109

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Información xuvenilSSCE0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Mediación comunitariaSSCG0209

3601448 ALBION SCHOOL OF ENGLISH, S.L.

RÚA Méndez Núñez, Nº 32, 1ºº D 36900(CP) 986892100(TLF)

INGLÉS FINANCEIROADGF01

3603238 CENTRO DE FORMACION A AIXOLA (CETMAR)

VÍA PORTO PESQUEIRO, Nº S/N 36900(CP) 986838033(TLF)

Confección e mantemento de artes e aparellosMAPN0108

3603269 ADALID SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L

CAMIÑO AGROVELLO, CHAN DO MONTE, Nº 27 36900(CP) 910840767(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Financiamento de empresasADGN0108

Encadernación artísticaARGA0211

Serigrafía artísticaARGA0311

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Seguridade informáticaIFCT0109

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

MOAÑA

3600647 CONCELLO DE MOAÑA - PATRONATO MUNICIPAL BEIRAMAR

RÚA A CARRASQUEIRA S/N TIRAN 36958(CP) 986314200(TLF)

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Organización e xestión de almacénsCOML0309
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensiónELEE0210

Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticosELEM0111

Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construciónEOCJ0311

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosIFCT0309

Traballos de carpintería e mobleMAMD0209

Montaxe de mobles e elementos de carpinteríaMAMR0108

Instalación de moblesMAMR0408

Instalación de elementos de carpinteríaMAMS0108

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción e participación da comunidade xordaSSCG0112

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3603303 EL SIETE INTERIORISMO S.L

AVENIDA MARIN, Nº 4 36950(CP) (TLF)

Operacións básicas de cociñaHOTR0108

CociñaHOTR0408

MOS

3600033 CONCELLO DE MOS (C.D.L.)

AVENIDA de Peinador, Nº 39 36416(CP) 986487786(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Deseño de produtos gráficosARGG0110

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensiónELEE0109

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificiosELEE0310

Montaxe e mantemento de redes de augaENAT0108

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAGFMEC0210

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Mecanizado de madeira e derivadosMAMR0308

Instalación de moblesMAMR0408

Instalación de elementos de carpinteríaMAMS0108

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3600807 ENSEÑANZAS MEDIAS LAR, S.L.

RÚA AV REBULLON 21 36416(CP) 986487792(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Actividades de xestión administrativaADGD0308

INGLÉS FINANCEIROADGF01

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Actividades auxiliares de almacénCOML0110

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Operacións básicas de cociñaHOTR0108

Operacións básicas de cáteringHOTR0308

CociñaHOTR0408

Servizos de bar e cafetaríaHOTR0508

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Seguridade informáticaIFCT0109

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Páx. 87 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículosTMVG0109

3601129 CONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS - COGAMI

AVENIDA DO REBULLÓN, S/N 36416(CP) 986487925(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

3603285 COGAMI - MOS

AVENIDA REBULLÓN 36419(CP) 986487925(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3603322 FORMACION INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL SL UNIPERSONAL

RÚA AVDA PEINADOR, 71 - BAJO, Nº BJ 36417(CP) (TLF)

Servizos para o control de pragasSEAG0110

Xestión ambientalSEAG0211

Mantemento hixiénico-sanitario de instalacións susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos e a
súa diseminación por aerosolización

SEAG0212

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

3603337 VIVERO INDUSTRIAL Y SERVICIOS DE APOYO AL EMPRENDEDOR

POLÍGONO Rua ANEL DA LAGOA, Nº 1 . Polígono Industrial de A Veigadaña, Nº 1 36416(CP) 986498820(TLF)

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

NEVES, AS
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3601275 ASOCIACION  EFA A CANCELA

RÚA TORTOREOS S/N 36449(CP) 986648250(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Panadería e boleríaINAF0108

NIGRAN

3600649 ACADEMIA BREOGÁN, S.L.

RÚA OTERO PEDRAYO , Nº 24 36350(CP) 986383035(TLF)

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Programación de sistemas informáticosIFCT0609

3601592 CONCELLO DE NIGRÁN - CENTRO ANTENA

RÚA OTERO PEDRAYO, Nº 52 36350(CP) 986365000(TLF)

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Seguridade informáticaIFCT0109

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3602867 AUTOMOVILÍSTICA FARO, SL

PRAZA XESÚS ESPINOSA, Nº 1 36340(CP) 637570073(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Financiamento de empresasADGN0108

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Mediación comunitariaSSCG0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3603325 ASOC BENEFICO SOCIAL DE PADRES Y AMIGOS LA ESPERANZA DEL VALLE MIÑOR

RÚA AS AGULLAS, Nº 12 36350(CP) (TLF)

Actividades auxiliares de comercioCOMT0211

OIA

3600312 CENTRO SOCIO-CULTURAL DE PEDORNES (CONCELLO DE OIA)

PRAZA DO CALVARIO (PEDORNES), Nº S/N 36794(CP) 986362125(TLF)

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Operación de sistemas informáticosIFCT0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
PAZOS DE BORBEN

3601652 CONCELLO DE PAZOS DE BORBEN (ANTIGA CASA CONSISTORIAL)

RÚA PAZOS, Nº 1 36841(CP) 986497035(TLF)

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

POIO

3600932 AUTOESCUELA POYO - SAN JUAN, S.L.

AVENIDA SEARA, Nº 25, BAIXOº 36994(CP) 986770399(TLF)

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

3601438 AEPO POIO, S.L.

AVENIDA PORTELIÑA, Nº 21, BAIXOº 36994(CP) 986872070(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Administración de servizos de InternetIFCT0509

Dinamización comunitariaSSCB0109

PONTE CALDELAS

3602524 FORGA

PARQUE EMPRESARIAL DE A REIGOSA, Nº 27 36820(CP) 986761010(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Guía por itinerarios en bicicletaAFDA0109

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Deseño de produtos gráficosARGG0110

Produción editorialARGN0109

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Actividades auxiliares de almacénCOML0110

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricasELEE0108

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensiónELEE0109

Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiaisELEE0110

Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensiónELEE0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificiosELEE0310

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exteriorELEE0610

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialELEM0110

Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticosELEM0111

Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrialELEM0311

Mantemento de electrodomésticosELEM0411
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de proxectos de sistemas domóticos e inmóticosELEM0511

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipos eléctricos e electrónicosELEQ0111

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificiosELES0108

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificiosELES0208

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datosELES0209

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicasENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicasENAE0108

Operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións de enerxías renovablesENAE0111

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicasENAE0208

Organización e proxectos de instalacións solares térmicasENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares fotovoltaicasENAE0508

Montaxe e mantemento de redes de gasENAS0108

Montaxe e mantemento de redes de augaENAT0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Representación de proxectos de edificaciónEOCO0108

Representación de proxectos de obra civilEOCO0208

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Soldadura con eléctrodo revestido e TIGFMEC0110

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicasFMEC0208

Deseño de canalización industrialFMEC0209

Deseño de canalización industrialFMEC0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAGFMEC0210

Deseño na industria navalFMEC0309

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Operacións básicas de cociñaHOTR0108

Operacións básicas de pasteleríaHOTR0109

Operacións básicas de restaurante e barHOTR0208

Dirección en restauraciónHOTR0309

CociñaHOTR0408

Xestión de procesos de servizo en restauraciónHOTR0409

Servizos de restauranteHOTR0608

Servizos de restauranteHOTR0608

Deseño e coordinación de proxectos de pedra naturalIEXD0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento e supervisión de obras de restauración en pedra naturalIEXD0309

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicaciónsIFCM0410

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticosIFCT0108

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosIFCT0309

Administración de bases de datosIFCT0310

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Administración e deseño de redes departamentaisIFCT0410

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Xestión de sistemas informáticosIFCT0510

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Operacións de fontanería e calefacción - Climatización domésticaIMAI0108

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de redes e sistemas de
distribución de fluídos

IMAI0208

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporteIMAQ0210

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficasIMAR0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0208

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficasIMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídosIMAR0308

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficasIMAR0309

Montaxe e mantemento de instalacións caliríficasIMAR0408

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións de climatización e
ventilación-extracción

IMAR0409

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caliríficasIMAR0508

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións caliríficasIMAR0509

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209

Pastelería e confeiteríaINAF0109

Proxectos de carpintería e mobleMAMD0309

Documentación pesqueiraMAPN0610

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofesSANT0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Transporte sanitarioSANT0208

Interpretación e educación ambientalSEAG0109

Limpeza en espazos abertos e instalacións industriaisSEAG0209

Xestión ambientalSEAG0211

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Inglés A1SSCE01

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidadeSSCE0111
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Inglés A2SSCE02

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Promoción e participación da comunidade xordaSSCG0112

Mediación comunitariaSSCG0209

Emprego domésticoSSCI0109

Xestión e organización de equipos de limpezaSSCI0209

Atención ao cliente e organización de actos de protocolo en servizos funerariosSSCI0312

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locaisSSCM0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

Reparación de calzado e marroquineríaTCPC0109

Asistencia a pasaxeiros, tripulacións, aeronaves e mercadorías en aeroportosTMVO0212

PONTEAREAS

3600892 CONCELLO DE PONTEAREAS - C.D.L.

RÚA LOMBA DO CRUCEIRO - RIBADETEA, Nº 5 36860(CP) 986661050(TLF)

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Financiamento de empresasADGN0108

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Emprego domésticoSSCI0109

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locaisSSCM0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3601023 AREA COMPUTERS,S.L.

RÚA SALVATIERRA, Nº 27, BJº 36860(CP) 986/660289(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Inglés A1SSCE01

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inglés A2SSCE02

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

3601061 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA - PONTEAREAS

RÚA CALVO SOTELO, Nº 13 36860(CP) 986439611(TLF)

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

3603291 VAZQUEZ CUNTIN, BRUNO ANTONIO
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
RÚA CASTIÑEIRA, Nº 21, BAIXOº 36860(CP) 678708242(TLF)

Deseño de produtos gráficosARGG0110

IlustraciónARGG0212

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

PONTEVEDRA

3600071 AUTOESCOLA PONTEVEDRA, S.L.

RÚA BLANCO PORTO, Nº 3, 1º F 36001(CP) 986845191(TLF)

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

3600183 CRUZ VERMELLA - PONTEVEDRA

RÚA PADRE GAITE, Nº 5 36002(CP) 986852115(TLF)

Socorrismo en instalacións acuáticasAFDP0109

Socorrismo en espazos acuáticos naturaisAFDP0209

Coordinación de servizos de socorrismo en instalacións e espazos naturais acuáticosAFDP0211

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3600266 DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

AVENIDA MONTERO RIOS, S/N 36001(CP) 986804113(TLF)

Implantación e animación de espazos comerciaisCOMP0108

Actividades de vendaCOMV0108

3600768 SANTA MARÍA FORMACIÓN, S.L.U.

RÚA SANTIÑA, 38- BAIXO 36005(CP) 986874217(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

INGLÉS FINANCEIROADGF01

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensiónELEE0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Seguridade informáticaIFCT0109

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

3600772 FOREM PONTEVEDRA

RÚA PASANTERIA 1, 2º 36208(CP) 986213707(TLF)

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

3600840 FORGA CIG - PONTEVEDRA

RÚA MÉDICO BALLINA, Nº 14, BAIXOº 36155(CP) 986833015(TLF)

INGLÉS FINANCEIROADGF01
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

3600866 CONCELLO DE PONTEVEDRA - SOR LUCÍA

RÚA RÚA SOR LUCÍA,2 36001(CP) 986848552(TLF)

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Reproducións de moldes e pezas cerámicas artesanaisARTN0110

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

Emprego domésticoSSCI0109

3600872 ACADEMIA POSTAL 3 : PONTEVEDRA

RÚA PASEO DE COLÓN, Nº 7 36002(CP) 986860395(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Produción editorialARGN0109

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Seguridade informáticaIFCT0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Sistemas microinformáticosIFCT0209

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209

Proxectos de carpintería e mobleMAMD0309

Documentación pesqueiraMAPN0610

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3601102 INSTITUTO PARIS (antigo BARCIA MOREIRA)

RÚA RÚA CASTELAO, Nº 7 36001(CP) 986845241(TLF)

Servizos auxiliares de estéticaIMPE0108

Maquillaxe integralIMPE0209

Coidados estéticos de mans e pésIMPP0108

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxeIMPP0208

Servizos auxiliares de salón de peiteadoIMPQ0108

Salón de peiteado técnico-artísticaIMPQ0109

Salón de peiteadoIMPQ0208

Tratamentos capilares estéticosIMPQ0308

3601421 CENEPO CONSULT, SLU

RÚA MANUEL QUIROGA, Nº 13, 1ºº 36002(CP) 986869600(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

N2 CON IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ, COMPETENCIA MATEMÁTICA E
COMUNICACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

FCOV26
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
N3 CON IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ, COMPETENCIA MATEMÁTICA E
COMUNICACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

FCOV28

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Seguridade informáticaIFCT0109

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Inglés A1SSCE01

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inglés A2SSCE02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inglés C1SSCE05

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

3601646 CONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS  - COGAMI

RÚA ALEMANIA, Nº 23 36162(CP) 986845250(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

3601656 MAGNAFOR QUALITAS, S.L.

RÚA ROSALÍA DE CASTRO, Nº 29, BAIXOº 36001(CP) 886212131(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión comercial de vendasCOMT0411

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Proxectos de carpintería e mobleMAMD0309

Documentación pesqueiraMAPN0610

Interpretación e educación ambientalSEAG0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3601659 ACADEMIA TECNICA UNIVERSITARIA

RÚA TABLADA, Nº 8, BAIXOº 36001(CP) 986868660(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Dinamización comunitariaSSCB0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

3601871 DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA  CIDADE  MAIS
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
AVENIDA MONTECELO, Nº 12 36161(CP) 986804135(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Financiamento de empresasADGN0108

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Animación físico-deportiva e recreativaAFDA0211

Animación físico-deportiva e recreativa para persoas con discapacidadeAFDA0411

Operacións auxiliares na organización de actividades e funcionamento de instalacións deportivasAFDA0511

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209

Montaxe de mobles e elementos de carpinteríaMAMR0108

Mecanizado de madeira e derivadosMAMR0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Instalación de moblesMAMR0408

Instalación de elementos de carpinteríaMAMS0108

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Emprego domésticoSSCI0109

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locaisSSCM0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3602132 FORMAGAL, FORMACIÓN Y SERVICIOS S.L.

RÚA ITALIA, Nº 35, 1ºº 36162(CP) 986107007(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

TÉCNICO DE SISTEMAS DE ENERXÍAS RENOVABLESENAE30

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Dinamización comunitariaSSCB0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

3602854 ARA NEGOCIOS, SL

RÚA NOVA DE ARRIBA, Nº 1 B 36002(CP) 886203763(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Asistencia á ediciónARGN0210

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

3603040 fundacion para a discapacidade e emprego juan xxiii

RÚA EDUARDO BLANCO AMOR, Nº 66 36160(CP) 986869296(TLF)

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardineríaAGAO0108

3603088 CENTRO DE ESTUDIOS DE FORMACIÓN ALFER S.L. (R, ARZOBISPO MALVAR)

RÚA ARZOBISPO MALVAR, Nº 1 36001(CP) 986840412(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Asistencia á ediciónARGN0210

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de bases de datosIFCT0310

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Documentación pesqueiraMAPN0610

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Mediación comunitariaSSCG0209

3603093 AIKA AULA VIRTUAL, S.L. (GORGULLON PONTEVEDRA)

RÚA GORGULLÓN, Nº 42, BAIXOº 36003(CP) 986848486(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Financiamento de empresasADGN0108

Organización e xestión de almacénsCOML0309
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

3603186 ZONA DE NEGOCIOS PONTEVEDRA, S.L. (TABLADA 6)

RÚA TABLADA, Nº 6, BAIXOº 36001(CP) 986868660(TLF)

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Programación de sistemas informáticosIFCT0609

3603194 CONSULTORIA MONTE ALTO S.L.U

RÚA Curtidoira, Nº 2, baixoº 36003(CP) 986100855(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricasELEE0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensiónELEE0109

Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticosELEM0111

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticosELEM0211

Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrialELEM0311

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipos eléctricos e electrónicosELEQ0111

Reparación de equipos electrónicos de audio e vídeoELEQ0211

Mantemento de equipos electrónicosELEQ0311

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificiosELES0108

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificiosELES0208

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicaciónsIFCM0410

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Mediación comunitariaSSCG0209

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3603213 CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN PONTEVEDRA
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
RÚA PORTUGAL, Nº 1 36162(CP) 986851850(TLF)

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3603221 ACADEMIA POSTAL 3 VIGO, S.L. (CURTIDOIRA)

PRAZA CURTIDOIRA, Nº 3-4 36003(CP) 986860395(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Produción editorialARGN0109

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicaciónsIFCM0410

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporteIMAQ0210

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficasIMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caliríficasIMAR0508

Proxectos de carpintería e mobleMAMD0309

Documentación pesqueiraMAPN0610

Interpretación e educación ambientalSEAG0109

Xestión ambientalSEAG0211
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Mediación comunitariaSSCG0209

Asistencia a pasaxeiros, tripulacións, aeronaves e mercadorías en aeroportosTMVO0212

3603232 APE GALICIA (ASOCIACION AUTONOMOS)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
RÚA HERREROS, Nº 2, BAIXOº 36002(CP) 986891657(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

MANIPULADOR DE ALIMENTOSFCOM01

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Amarre de porto e monoboiasMAPN0310

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

3603260 CRISTINA SOLIÑO BARBOSA

RÚA DOCTOR LOUREIRO CRESPO, Nº 7, 1º 1-2 36002(CP) 986856265(TLF)

Servizos auxiliares de estéticaIMPE0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Coidados estéticos de mans e pésIMPP0108

Servizos auxiliares de salón de peiteadoIMPQ0108

Salón de peiteado técnico-artísticaIMPQ0109

Salón de peiteadoIMPQ0208

Tratamentos capilares estéticosIMPQ0308

3603272 ASELP ECONOMISTAS, S.L.

AVENIDA EIRIÑA, Nº 7, BAIXOº 36004(CP) 986090993(TLF)

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Dinamización comunitariaSSCB0109

3603329 APE GALICIA

RÚA GAGOS DE MENDOZA, Nº 2, BAIXOº 36001(CP) 986891657(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Actividades auxiliares de almacénCOML0110

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Actividades de xestión do pequeno comercioCOMT0112

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Actividades de vendaCOMV0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Amarre de porto e monoboiasMAPN0310

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

PORRIÑO (O)

3600043 CONCELLO DE PORRIÑO

RÚA ANTONIO PALACIOS, 1 36400(CP) 986338217(TLF)

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdesAGAO0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicasENAE0208

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INFORMÁTICA E INTERNETFCOI02

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Operacións básicas de cociñaHOTR0108

Operacións básicas de restaurante e barHOTR0208

CociñaHOTR0408

Servizos de bar e cafetaríaHOTR0508

Servizos de restauranteHOTR0608

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Instalación de elementos de carpinteríaMAMS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3600555 ASOCIAC. DE INVESTIG. MET. DEL NO. - A.I.M.E.N.-

RÚA RELVA, Nº 27 A 36410(CP) 986344000(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Soldadura con eléctrodo revestido e TIGFMEC0110

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAGFMEC0210

Organización e control de ensaios non destrutivosQUIA0110

3600630 (IFES) PORRIÑO  - INSTITUTO DE FORMACIÓN E ESTUDIOS SOCIAIS

RÚA ANTONIO PALACIOS, S/N. 36400(CP) 981577171(TLF)

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

3600917 NORFORMACION, S.L.

RÚA DOMINGO BUEN0 48 36400(CP) 986336850(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Asistencia á ediciónARGN0210

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicasFMEC0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Documentación pesqueiraMAPN0610

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Inglés A1SSCE01

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inglés A2SSCE02

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inglés C1SSCE05

Mediación comunitariaSSCG0209

3601860 ONDAS Y PERFIL, S.L.

RÚA ANTONIO PALACIOS, Nº 25 36400(CP) 986337567(TLF)

Servizos auxiliares de estéticaIMPE0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Masaxes estéticas e técnicas sensoriais asociadasIMPE0110

Tratamentos estéticosIMPE0210

Coidados estéticos de mans e pésIMPP0108

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxeIMPP0208

Servizos auxiliares de salón de peiteadoIMPQ0108

Salón de peiteado técnico-artísticaIMPQ0109

Salón de peiteadoIMPQ0208

Tratamentos capilares estéticosIMPQ0308

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

3602278 NAVUXIL S.L

RÚA NAVUXIL, Nº 6 36400(CP) 986348325(TLF)

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3603225 ACROSS CENTRO DE ESTUDIOS, S.L.

AVENIDA BUENOS AIRES, Nº 20, BJº LC 2 36400(CP) 653800706(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

3603279 PROFESIONAIS DA INNOVACIÓN, XESTIÓN EMPRESARIAL E DA FORMACIÓN, S.L. (PIXFOR)

POLÍGONO POL.IND. A GRANXA, PARC. 211 - 1ª PL LOCAL 12 36475(CP) 886126501(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Actividades auxiliares de almacénCOML0110

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofesSANT0108

Transporte sanitarioSANT0208

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

3603320 ASOC DE APOYO A PERSONAS CON DIVERSIDAD INTELECTUAL  (ACEESCA)

RÚA POLIGONO RIBEIRA - TORNEIROS, POL III, 24 AB, Nº 24 36410(CP) (TLF)

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardineríaAGAO0108

REDONDELA

3602133 ALFA META FORMACIÓN SL

AVENIDA DE REDONDELA- CHAPELA, Nº 60 36320(CP) 986450025(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

RIBADUMIA

3602265 CONCELLO DE RIBADUMIA (CASA DA CULTURA)

RÚA PARROCO VALIÑAS, Nº s/n 36636(CP) 986718491(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

ROSAL, O

3601324 CONCELLO DO ROSAL (CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL A MATA)

RÚA PONTE DA SOBERBIA, Nº 7 36770(CP) 986626115(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INFORMÁTICA E INTERNETFCOI02

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Traballos de carpintería e mobleMAMD0209

Montaxe de mobles e elementos de carpinteríaMAMR0108

Instalación de moblesMAMR0408
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

3601445 INFORMÁTICA ISAVI, S.L.

RÚA PRAZA DO CALVARIO, Nº 11 36770(CP) 986609408(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

3603319 ESCUELA PROFESIONAL DE HOSTELERIA DEL BAIXO MIÑO, S.L.

LUGAR MORAN, 60 - VALDEMIÑOTOS, Nº 12 36770(CP) (TLF)

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

SALCEDA DE CASELAS

3601067 CONCELLO DE SALCEDA- C. DE F.  O TORRÓN

RÚA BARRIO DO TORRÓN s/n - ENTIENZA 36470(CP) 986-349003(TLF)

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Servizos de bar e cafetaríaHOTR0508
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3602147 EVARISTO ALONSO PICHEL (AUTOESCUELA CASELAS)

RÚA VICTORINO PÉREZ VIDAL, Nº 37, BAIXOº 36470(CP) 986349105(TLF)

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

SALVATERRA DE MIÑO

3600185 SEGANOSA

RÚA PARROQUIA ALXEN 36458(CP) 986658527(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Extinción de incendios e salvamentoSEAD0111

Extinción de incendios e salvamentoSEAD0111

Prevención de incendios e mantementoSEAD0211

Prevención de incendios e mantementoSEAD0211

Xestión e coordinación en protección civil e emerxenciasSEAD0311

Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e ruralSEAD0411

Coordinación de operacións en incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e ruralSEAD0511

3602149 ACADEMIA LA GUIA, SL

RÚA ROSALIA DE CASTRO, Nº 63  BAJO 36450(CP) 986659056(TLF)

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

3603261 CENTRO DE NEGOCIOS ASERGALICIA, S.L.

RÚA CURROS ENRIQUEZ, Nº 8, BAIXOº 36450(CP) 986664292(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Páx. 171 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Páx. 172 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Atención ao cliente e organización de actos de protocolo en servizos funerariosSSCI0312

CORUÑA (A)
SANTIAGO DE COMPOSTELA

8000050 QUELQUM SERVICIOS PARA EMPRESAS, S.L.

RÚA SEVERINO RIVEIRO TOMÉ, Nº 9, BJº 15702(CP) 981939061(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108
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Centros Acreditados

CORUÑA (A)
Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

PONTEVEDRA
SANXENXO

3600075 ADIGNA SOC. COOP. LTDA. - COLEXIO ABRENTE

RÚA POMBAL, Nº S/N 36979(CP) 986723494(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

3600934 CAMPUSCIP, S.L.

RÚA CONSTITUCIÓN, Nº 10 36960(CP) 986/721109(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

3601062 CENTRO DE FORMACIÓN E INFORMÁTICA MAPA, S.C.

RÚA PROGRESO, Nº 66, BAIXOº 1 36960(CP) 986690303(TLF)

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

3601436 ENMACOSA, S.A.- PORTONOVO

RÚA A TORRE - ADINA, Nº 2 C 36960(CP) 986724477(TLF)

SondaxesIEXM0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Organización e control de ensaios non destrutivosQUIA0110

3601816 MANUEL VEIGA FONTÁN (AUTOESCUELA ONZA)

AVENIDA DO CRUCEIRO ( VILLALONGA), Nº 53, BAIXOº 36990(CP) 986744849(TLF)

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

3602830 MANUEL VEIGA FONTAN (A.E. ONZA-2)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
RÚA PROGRESO , Nº 40, BAIXOº 36960(CP) 986691391(TLF)

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

3603304 AEPO POIO, S.L. (CENTRO FORMACION PORTONOVO)

ESTRADA A LANZADA - PORTONOVO, Nº 10-12, BAIXOº 36990(CP) 986872070(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

SILLEDA

3600068 FUNDACIÓN MARÍA SEOANE COLMEIRO

RÚA Mª COLMEIRO, Nº 4 36540(CP) 986580013(TLF)

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

3600072 AUTOESCOLA CIES, S.L.

RÚA IRYDA Nº 1 BAIXO (BANDEIRA), Nº 1, BAIXOº 36570(CP) 986580585(TLF)

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

3601513 INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DO DEZA

AVENIDA DO PARQUE, Nº 24 ofi 2 36540(CP) 669892628(TLF)

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Financiamento de empresasADGN0108

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Actividades auxiliares de almacénCOML0110

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES MICROSOFT AZURES EN INFRAESTRUCTURAS TIIFCD20

DESARROLLO DE SOLUCIONES MICROSOFT AZUREIFCD21

BIG DATA DEVELOPER CON CLOUDERA APACHE HADOOPIFCD23

DESARROLLADOR SPARK BIG DATA CLOUDERAIFCD25

Analista de Big Data e científico de datosIFCT01

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Operación de sistemas informáticosIFCT0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE BUSINESS INTELLIGENT Y DATA WAREHOUSE CON IBMIFCT07

Arquitecto de CloudIFCT10

ADMINISTRACIÓN DE CLOUDS PRIVADAS CON WINDOWS SERVERIFCT33

ADMINISTRADOR BIG DATA CLOUDERAIFCT34

COMPETENCIAS DIXITAIS BÁSICASIFCT45

COMPETENCIAS DIXITAIS AVANZADASIFCT46

Transporte sanitarioSANT0208

Mediación comunitariaSSCG0209

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Condución de autobusesTMVI0108

Condución profesional de vehículos turismos e furgonetasTMVI0112

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estradaTMVI0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3602145 JOSÉ LAGO DOMÍNGUEZ (FORMACIÓN TÉCNICA SILLEDA)

AVENIDA AVDA DO PARQUE, 24 36540(CP) 669892628(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiaisELEE0110

Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensiónELEE0210

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

Representación de proxectos de edificaciónEOCO0108

Control de proxectos e obras de construciónEOCO0109

Representación de proxectos de obra civilEOCO0208

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicasFMEC0208

Deseño de canalización industrialFMEC0209

Deseño na industria navalFMEC0309

Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Administración de bases de datosIFCT0310

Administración de bases de datosIFCT0310

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporteIMAQ0210

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Proxectos de carpintería e mobleMAMD0309

Documentación pesqueiraMAPN0610

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofesSANT0108

Transporte sanitarioSANT0208

Interpretación e educación ambientalSEAG0109

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Inglés A1SSCE01

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Inglés A2SSCE02

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Promoción e participación da comunidade xordaSSCG0112

Mediación comunitariaSSCG0209

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Condución de autobusesTMVI0108

Condución profesional de vehículos turismos e furgonetasTMVI0112

Condución profesional de vehículos turismos e furgonetasTMVI0112

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estradaTMVI0208

3602824 ESCOLAEMPREGO, S.L.

RÚA BARRIO DO CAMPO- LOCAL IZDA., Nº 7, baixoº 36540(CP) 986580420(TLF)

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Xestión ambientalSEAG0211

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

3603016 COESCO DEZA S.L.

PARQUE EMPRESARIAL AREA 33 PARCELA 31C 36540(CP) 986609414(TLF)

Operacións básicas de cáteringHOTR0308

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentariaINAD0108

3603242 GRUPO GALLEGA LABORAL DEZA, S.L.
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
RÚA CARBALLEIRA DO CHOUSIÑO, Nº 8, BAIXOº 36540(CP) 986581280(TLF)

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

SOUTOMAIOR

3601657 CONCELLO DE SOUTOMAIOR - CENTRO MULTIUSOS DE ARCADE

RÚA PEIRAO, 8 ARCADE 36690(CP) 986700822(TLF)

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

3603181 CONCELLO DE SOUTOMAIOR (ESCOLA OBRADOIRO LUIS SEOANE)

VÍA BARRIO DE ALXAN, Nº 15, BAIXOº 36691(CP) 986705106(TLF)

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

Páx. 194 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Emprego domésticoSSCI0109

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3603333 CENTRO DE ESTUDIOS DE FORMACIÓN ALFER S.L

RÚA VEIGAS DO MONTE, Nº 5 36690(CP) (TLF)

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicaciónsIFCM0410

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Xestión ambientalSEAG0211

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

TOMIÑO

3600538 CENTRO DE INICIATIVAS ED E PROF RUEIRO - RUEIRO SL

RÚA Rosalía Castro   - GOIAN, Nº 4 BIS 36750(CP) 986609704(TLF)

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial de vendasCOMT0411

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INFORMÁTICA E INTERNETFCOI02

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

3601168 CONCELLO DE TOMIÑO - O REGATIÑO

PRAZA SUBIDA AO REGATIÑO-GOIAN, Nº 1 36740(CP) 986622001(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdesAGAO0208

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestaisAGAR0209

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montesAGAR0309

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Rematado de carpintería e mobleMAMR0208

Instalación de moblesMAMR0408

3601511 JAIME PÉREZ MARTÍNEZ (INFORMÁTICA JAIME - TOMIÑO)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
RÚA Gondomar, Nº 42, BAIXOº 36740(CP) 986613216(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Produción editorialARGN0109

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Asistencia á ediciónARGN0210

Tratamento e maquetación de elementos gráficos en preimpresiónARGP0110

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiaisELEE0110

Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensiónELEE0210

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

Representación de proxectos de edificaciónEOCO0108

Control de proxectos e obras de construciónEOCO0109

Representación de proxectos de obra civilEOCO0208

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicasFMEC0208

Deseño de canalización industrialFMEC0209

Deseño na industria navalFMEC0309

Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Deseño e coordinación de proxectos de pedra naturalIEXD0109

Desenvolvemento e supervisión de obras de restauración en pedra naturalIEXD0309

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Mantemento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicaciónsIFCM0111

Mantemento de primeiro nivel en sistemas de radiocomunicaciónsIFCM0210

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicaciónsIFCM0410

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosIFCT0309

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporteIMAQ0210

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficasIMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caliríficasIMAR0508

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209

Proxectos de carpintería e mobleMAMD0309

Documentación pesqueiraMAPN0610

Interpretación e educación ambientalSEAG0109

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidadeSSCE0111
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Promoción e participación da comunidade xordaSSCG0112

Mediación comunitariaSSCG0209

Mediación entre a persoa xordo-cega e a comunidadeSSCG0211

3602884 AUTOESCOLA TOMIÑO (AUTOESCUELA ESCUREDO, SL)

RÚA BUENOS AIRES, Nº 3, BAIXOº 36740(CP) 986623406(TLF)

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

Condución de autobusesTMVI0108

Condución profesional de vehículos turismos e furgonetasTMVI0112

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estradaTMVI0208

3603195 ACADEMIA TMT TOMIÑO, S.L.U.

PRAZA DE LA MINA, Nº 11 36740(CP) 605181842(TLF)

Servizos auxiliares de estéticaIMPE0108

Masaxes estéticas e técnicas sensoriais asociadasIMPE0110

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxeIMPP0208

Servizos auxiliares de salón de peiteadoIMPQ0108

Salón de peiteadoIMPQ0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Tratamentos capilares estéticosIMPQ0308

3603231 CERRAJERÍA GÁNDARA, S.L.

VÍA BACELO, Nº 2A 36740(CP) 986623110(TLF)

Soldadura con eléctrodo revestido e TIGFMEC0110

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAGFMEC0210

TUI

3600891 CONCELLO DE TUI - GUILLAREI

RÚA A GÁNDARA, GUILLAREI 36700(CP) 986603949(TLF)

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricasELEE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicasENAE0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Operacións de fontanería e calefacción - Climatización domésticaIMAI0108

Montaxe de mobles e elementos de carpinteríaMAMR0108

Instalación de moblesMAMR0408

Instalación de elementos de carpinteríaMAMS0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3602850 AUTOESCUELA SAN TELMO

RÚA AUGUSTO GONZALEZ BESADA, Nº 17, 1º C 36700(CP) 986600415(TLF)

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

3603083 BAIXO MIÑO FORMACIÓN S.L.

RÚA LUGO, Nº 11, baixoº 36700(CP) 986600509(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

3603330 MOBA SKILL TRAINING S.L
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
POLÍGONO POLIGONO AREAS- STA MARINA DE AREAS, Nº 5-6, BAIXOº 36711(CP) 697670728(TLF)

Actividades auxiliares de almacénCOML0110

Operacións auxiliares de mantemento e transporte interno na industria alimentariaINAQ0108

VALGA

3603094 CONCELLO DE VALGA CENTRO OCUPACIONAL DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE

LUGAR BAÑO - XANZA, Nº S/N 36645(CP) 986559456(TLF)

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipos eléctricos e electrónicosELEQ0111

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticosIFCT0108

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosIFCT0309

Dinamización comunitariaSSCB0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Emprego domésticoSSCI0109

Páx. 209 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3603216 CONCELLO DE VALGA (CENTRO CULTURAL E MULTIFUNCIONAL)

LUGAR FERREIROS - CORDEIRO 36645(CP) 986556769(TLF)

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

VIGO

3600073 AUTOESCOLA ALONSO - VIGO, S.L.

RÚA SAN SALVADOR, Nº 2, 2º 36204(CP) 986416622(TLF)

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Condución de autobusesTMVI0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Condución profesional de vehículos turismos e furgonetasTMVI0112

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estradaTMVI0208

3600086 CRUZ VERMELLA - VIGO

RÚA ECUADOR 16 36203(CP) 986423666(TLF)

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3600088 ASOC. PROV.EMPRESARIOS TALLERES REPARAC. AUTOMÓVILES (ATRA)

RÚA PRINCIPE, Nº 22, 5 e 6º 36202(CP) 986224702(TLF)

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículosTMVG0109

Planificación e control da área de electromecánicaTMVG0110

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículosTMVG0209

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbilesTMVG0309

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliaresTMVG0409

3600090 DIVINO MAESTRO

RÚA CAMIÑO DO CANCELO, 32 36207(CP) 986371686(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Actividades de xestión do pequeno comercioCOMT0112

Actividades auxiliares de comercioCOMT0211

Xestión comercial de vendasCOMT0411
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades de vendaCOMV0108

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticosIFCT0108

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosIFCT0309

Administración de bases de datosIFCT0310

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Páx. 214 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Mediación comunitariaSSCG0209

Emprego domésticoSSCI0109

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3600094 ACADEMIA POSTAL 3

RÚA LOPEZ MORA, Nº 10, BAIXOº 36211(CP) 986210821(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Financiamento de empresasADGN0108

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Produción editorialARGN0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Páx. 218 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

Control de proxectos e obras de construciónEOCO0109

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Seguridade informáticaIFCT0109

Seguridade informáticaIFCT0109

Seguridade informáticaIFCT0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operación de redes departamentaisIFCT0110

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209

Proxectos de carpintería e mobleMAMD0309

Documentación pesqueiraMAPN0610

Xestión ambientalSEAG0211

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3600100 AUTOESCUELA  O SE ALQUILA

AVENIDA de Castrelos, Nº 28, Esc 1º 36210(CP) 986232611(TLF)

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

3600106 COLEXIO EL CASTRO S.L.

RÚA GRAN VIA, 171 36210(CP) 986481762(TLF)

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

3600117 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAIS METALÚRXICOS DE GALICIA (ASIME)

RÚA DR. CORBAL, 51 VIGO (O Freixiño) 36207(CP) 986410727(TLF)

INGLÉS FINANCEIROADGF01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiaisELEE0110

Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensiónELEE0210

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicasFMEC0208

Deseño de canalización industrialFMEC0209

Deseño na industria navalFMEC0309
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

3600124 YOLANDA SANTOS PÉREZ (AUTOESCUELA LUSANT)

RÚA URUGUAY, Nº 15, ENTREº 36201(CP) 986434599(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Actividades auxiliares de almacénCOML0110

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personasSEAD0112

Vigilancia, Seguridad privada y Protección de explosivosSEAD0212

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

Condución de autobusesTMVI0108

Condución profesional de vehículos turismos e furgonetasTMVI0112
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estradaTMVI0208

3600141 SDAD COOP GALEGA MENDIÑO

RÚA PI Y MARGALL 139 36202(CP) 986293444(TLF)

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3600146 ESCUELA PROFESIONAL DE CONDUCTORES, S.L.

AVENIDA CASTELAO, Nº 50, BAIXOº 36209(CP) 986202754(TLF)

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial de vendasCOMT0411
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

Condución de autobusesTMVI0108

Condución profesional de vehículos turismos e furgonetasTMVI0112

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estradaTMVI0208

3600154 FORMEGA NAVAL (VIGO)

AVENIDA DO TRANVIA - CABRAL, Nº 2 36215(CP) 986420541(TLF)

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicasENAE0208

Organización e proxectos de instalacións solares térmicasENAE0308

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrialFMEC0108

Soldadura con eléctrodo revestido e TIGFMEC0110

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicasFMEC0208

Deseño de canalización industrialFMEC0209

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAGFMEC0210

Deseño na industria navalFMEC0309

CALDEIREIRO TUBEIROFMEC10
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticosIFCT0108

Seguridade informáticaIFCT0109

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Inglés A1SSCE01

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inglés A2SSCE02

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inglés C1SSCE05

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3600170 ACADEMIA CL VIGO, S.L.

RÚA CARMEN, 17 BAIXO 36211(CP) 986493138(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INFORMÁTICA E INTERNETFCOI02

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Administración de servizos de InternetIFCT0509
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Programación de sistemas informáticosIFCT0609

3600171 INSTITUCION DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS, S. A.

RÚA GRAN VIA 90 36203(CP) 986421710(TLF)

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

3600174 CIP - CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES

RÚA BRASIL, 48 - BAIXO 36204(CP) 986472211(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Asistencia á ediciónARGN0210

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiaisELEE0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicaciónsIFCM0410

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Administración e deseño de redes departamentaisIFCT0410

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Páx. 237 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Documentación pesqueiraMAPN0610

Xestión ambientalSEAG0211

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Mediación comunitariaSSCG0209

Páx. 238 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3600520 UNION SINDICAL OBRERA

RÚA SAN ROQUE, Nº 111 36205(CP) 986274512(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Seguridade informáticaIFCT0109

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Mediación comunitariaSSCG0209

Atención ao cliente e organización de actos de protocolo en servizos funerariosSSCI0312

3600535 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA - VIGO

AVENIDA GARCÍA BARBÓN, Nº 104, 1º PLANT 36201(CP) 986439611(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

INGLÉS FINANCEIROADGF01

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Páx. 244 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de bases de datosIFCT0310

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Xestión de sistemas informáticosIFCT0510

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209

Inglés A1SSCE01

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inglés A2SSCE02

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inglés C1SSCE05
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3600537 GAL VICTOR ENSINO S.L.L.

RÚA CATALUÑA, Nº 7 36206(CP) 986271311(TLF)

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialELEM0110

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas microinformáticosIFCT0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Administración de bases de datosIFCT0310

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

3600628 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN - VIGO

RÚA CAMIÑO DA RAPOSEIRA 24 36214(CP) 981801555(TLF)

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensiónELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensiónELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicasENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicasENAE0208

Organización e proxectos de instalacións solares térmicasENAE0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Organización e proxectos de instalacións solares fotovoltaicasENAE0508

TÉCNICO DE SISTEMAS DE ENERXÍAS RENOVABLESENAE30

Fabricas de albaneleríaEOCB0108

Fabricas de albaneleríaEOCB0108

Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construciónEOCB0109

Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construciónEOCB0109

Operacións auxiliares de albanelería de fábricas e cubertasEOCB0208

Operacións auxiliares de albanelería de fábricas e cubertasEOCB0208

Operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanizaciónEOCB0209

Operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanizaciónEOCB0209

Levantamentos e trazasEOCE0109

EncofradosEOCE0211

EncofradosEOCE0211

Operacións de formigónEOCH0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións de formigónEOCH0108

Instalación de placa de xeso laminado e falsos teitosEOCJ0110

OPERADOR DE GUINDASTRE TORREEOCM82

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Soldadura con eléctrodo revestido e TIGFMEC0110

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAGFMEC0210

Operacións de fontanería e calefacción - Climatización domésticaIMAI0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións de fontanería e calefacción - Climatización domésticaIMAI0108

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locaisSSCM0108

3600724 QUEEN'S SCHOOL, S.L. "DARÍO DURÁN"

RÚA RUA DOUTOR DARIO DURAN, 11 BAIXO 36210(CP) 986211211(TLF)

INGLÉS FINANCEIROADGF01

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

3600725 QUEEN'S SCHOOL, S.L. - "CAMIÑO POMBAL"

RÚA CAMIÑO POMBAL, 1 36210(CP) 986211211(TLF)

INGLÉS FINANCEIROADGF01

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

3600751 (IFES) VIGO - INSTITUTO DE FORMACIÓN E ESTUDIOS SOCIAIS

RÚA GARCÍA BARBÓN, 67 BAIXO/HERACLIO BOTANA 2 36201(CP) 986438341(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Dinamización comunitariaSSCB0109

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3600762 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SANITEX S.L.L.

RÚA CL RAMON Y CAJAL 16 36203(CP) 986410390(TLF)

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Páx. 252 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Dinamización comunitariaSSCB0109

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Mediación comunitariaSSCG0209

3600801 SEFORMA S.L.

RÚA ARENAL 68-70 36201(CP) 986222215(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Seguridade informáticaIFCT0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Mediación comunitariaSSCG0209

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3600806 CENTRO DE FORMACION ICA S.L

RÚA PORTELA, Nº 12 36205(CP) 986266380(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Financiamento de empresasADGN0108

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial de vendasCOMT0411

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

N2 CON IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ, COMPETENCIA MATEMÁTICA E
COMUNICACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

FCOV26

N2 SEN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ E COMPETENCIA MATEMÁTICAFCOV27

N3 CON IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ, COMPETENCIA MATEMÁTICA E
COMUNICACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

FCOV28

N3 SEN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ E COMPETENCIA MATEMÁTICAFCOV29

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Seguridade informáticaIFCT0109

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Documentación pesqueiraMAPN0610

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofesSANT0108

Transporte sanitarioSANT0208

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Páx. 260 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Inglés A1SSCE01

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Inglés A2SSCE02

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inglés C1SSCE05

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Promoción e participación da comunidade xordaSSCG0112
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Mediación comunitariaSSCG0209

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3600826 CENTRO DE ESTUDIOS MARCOTE, S.L. - CABRAL

RÚA AVDA. DEL PUENTE, 80 36318(CP) 986251511(TLF)

Asistencia á realización en televisiónIMSD0108

Animación musical e visual en vivo e en directoIMSE0111

Produción fotográficaIMST0109

Operacións de produción de laboratorio de imaxeIMST0110

Produción en laboratorio de imaxeIMST0210

Asistencia á produción cinematográfica e de obras audiovisuaisIMSV0108

Montaxe e posprodución de audiovisuaisIMSV0109

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209

Cámara de cinema, vídeo e televisiónIMSV0308

Páx. 262 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia á dirección cinematográfica e de obras audiovisuaisIMSV0408

3600845 FORGA CIG - VIGO

AVENIDA AEROPORTO, Nº 92, 1ºº 36206(CP) 986280776(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Financiamento de empresasADGN0108

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensiónELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicasENAE0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrialFMEC0108

Soldadura con eléctrodo revestido e TIGFMEC0110

Soldadura con eléctrodo revestido e TIGFMEC0110

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicasFMEC0208

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAGFMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAGFMEC0210

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Operacións básicas de cociñaHOTR0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións básicas de restaurante e barHOTR0208

CociñaHOTR0408

Servizos de bar e cafetaríaHOTR0508

Servizos de restauranteHOTR0608

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Documentación pesqueiraMAPN0610

Inglés A1SSCE01

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inglés A2SSCE02

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Inglés C1SSCE05

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3600861 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA - VIGO

RÚA TOMÁS ALONSO, Nº 13 36208(CP) 986439611(TLF)

INGLÉS FINANCEIROADGF01

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

3600937 HARINA BLANCA FORMACIÓN, SL

RÚA Crta.Vieja de Madrid, 74, Nº 74 36214(CP) 986264822(TLF)

Operacións básicas de cociñaHOTR0108

Operacións básicas de restaurante e barHOTR0208

Operacións básicas de cáteringHOTR0308

CociñaHOTR0408

3600938 ESTUDIO Y FORMACION EMPRENDEDOR, S.L.
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
RÚA CONDESA CASA BARCENA, Nº 11 36204(CP) 986493552(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Financiamento de empresasADGN0108

Financiamento de empresasADGN0108

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Documentación pesqueiraMAPN0610

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Páx. 268 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

3601024 ESTUDIOS MEGA, S.L.

RÚA SANTA MARTA, Nº 5 36202(CP) 986233194(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Asistencia á ediciónARGN0210

Tratamento e maquetación de elementos gráficos en preimpresiónARGP0110

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Representación de proxectos de edificaciónEOCO0108

Control de proxectos e obras de construciónEOCO0109

Representación de proxectos de obra civilEOCO0208

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicaciónsIFCM0410

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticosIFCT0108

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosIFCT0309

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Interpretación e educación ambientalSEAG0109

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Mediación comunitariaSSCG0209

3601028 CENTRO DE ESTUDIOS ACTIVA FORMACIÓN, S.L.
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
TRAVESÍA DE VIGO, Nº 15, 1ºº 36206(CP) 986493464(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Deseño de produtos gráficosARGG0110

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

N2 CON IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ, COMPETENCIA MATEMÁTICA E
COMUNICACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

FCOV26

N2 SEN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ E COMPETENCIA MATEMÁTICAFCOV27

N3 CON IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ, COMPETENCIA MATEMÁTICA E
COMUNICACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

FCOV28

N3 SEN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ E COMPETENCIA MATEMÁTICAFCOV29

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicasFMEC0208

Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

Administración de bases de datos OracleIFCD01
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Administración de Business Intelligence e DatawarehousingIFCD02

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Administración de sistemas Solaris e Oracle Linux con ShellscriptIFCD03

Desenvolvemento de aplicacións Java: compoñentes Web e aplicacións de bases de datos (JSP e JPA)IFCD04

Desenvolvemento de aplicacións móbiles Java MEIFCD05

Desenvolvemento de aplicacións Web con PHP e MySQLIFCD06

Desenvolvemento de aplicacións Web Java: WebServices con J2EEIFCD07

Desenvolvemento de aplicacións Web sobre Oracle DatabaseIFCD08

Programación orientada a obxectos con JavaIFCD09

Virtualización, computación na nube e alta dispoñibilidade con Oracle SolarisIFCD10
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicaciónsIFCM0410

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosIFCT0309

Administración de bases de datosIFCT0310

Administración e deseño de redes departamentaisIFCT0410

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

MCSA WINDOWS SERVER 2012IFCT16

MICROSOFT CERTIFIED SOLUTIONS DEVELOPER (MCSD): WEB APPLICATIONSIFCT17

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209

Xestión ambientalSEAG0211

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Inglés A1SSCE01

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidadeSSCE0111

Inglés A2SSCE02

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inglés C1SSCE05
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Mediación comunitariaSSCG0209

3601049 SMARTMIND, S.L.

RÚA GARCÍA BARBÓN , Nº 36, 3ºº 36201(CP) 986112628(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Financiamento de empresasADGN0108

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

3601051 SOCIEDAD COOPERATIVA BOUZA BREY

RÚA Rúa San Xoán, 167 36206(CP) 986/377238(TLF)

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

3601095 FORMAVIGO, S.L.

RÚA TOMÁS ALONSO - CAMIÑO SAN GREGORIO , Nº S/N 36208(CP) 986112929(TLF)

Soldadura con eléctrodo revestido e TIGFMEC0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAGFMEC0210

3601108 DEICA IT DESENVOLVEMENTO E FORMACIÓN, S.L.

RÚA URUGUAY, Nº 15 36201(CP) 986-447217(TLF)

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Tratamento e maquetación de elementos gráficos en preimpresiónARGP0110

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialELEM0110

Representación de proxectos de edificaciónEOCO0108

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticosIFCT0108

Seguridade informáticaIFCT0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

3601110 AULA ESTUDIO FORMACIÓN PRÁCTICA, S.L.

RÚA SANTA MARTA, S/N, INTº 36202(CP) 986436212(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Páx. 284 de 41003/12/2019 09.47.14



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensiónELEE0210

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Montaxe e mantemento de equipamento de rede e estacións base de telefoníaELES0111

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INTERNETFCOI01

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INFORMÁTICA E INTERNETFCOI02

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticosIFCT0108

Seguridade informáticaIFCT0109

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosIFCT0309

Administración de bases de datosIFCT0310

Administración e deseño de redes departamentaisIFCT0410

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209

Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personasSEAD0112

Vigilancia, Seguridad privada y Protección de explosivosSEAD0212

Adiestramiento de base y educación caninaSEAD0412

Instrucción canina en operaciones de seguridad y protección civilSEAD0512

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Mediación comunitariaSSCG0209

Instrución de cans de asistenciaSSCI0112

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locaisSSCM0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3601111 COLEGIO MARCOTE, S.L. (ESICA)

RÚA TRAVESÍA DE VIGO 42-44 36318(CP) 986/273469(TLF)

INGLÉS FINANCEIROADGF01

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INTERNETFCOI01

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INFORMÁTICA E INTERNETFCOI02

3601112 COLEGIO MARCOTE, S.L.

AVENIDA del Puente, Nº 80 36318(CP) 986/251511(TLF)

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

3601117 EDUCATIC GAP - PUE, S.L.

RÚA ZAMORA, Nº 108 36211(CP) 986211295(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Produción editorialARGN0109

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

Representación de proxectos de edificaciónEOCO0108

Representación de proxectos de obra civilEOCO0208

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Deseño e coordinación de proxectos de pedra naturalIEXD0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticosIFCT0108

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosIFCT0309

Administración de bases de datosIFCT0310
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209

Proxectos de carpintería e mobleMAMD0309

Documentación pesqueiraMAPN0610

Xestión ambientalSEAG0211

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Xestión e organización de equipos de limpezaSSCI0209

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locaisSSCM0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3601138 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE PONTEVEDRA, VIGO
E VILAGARCIA DE AR

RÚA REPÚBLICA ARGENTINA, Nº 18A 36201(CP) 986432533(TLF)

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades de xestión administrativaADGD0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
INGLÉS FINANCEIROADGF01

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Financiamento de empresasADGN0108

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Actividades de vendaCOMV0108

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

3601169 CEBEM FORMACIÓN PROFESIONAL, S.L.

RÚA GARCÍA BARBÓN, Nº 48, BAIXOº 36201(CP) 986442121(TLF)

Creación e xestión de microempresasADGD0210

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipos eléctricos e electrónicosELEQ0111

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Administración de bases de datosIFCT0310

Administración e deseño de redes departamentaisIFCT0410

Administración de servizos de InternetIFCT0509
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

3601316 GALINSUMOS, SL

RÚA LOPEZ MORA, Nº 72 36211(CP) 986175239(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Financiamento de empresasADGN0108

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

3601317 CENTRO DE FORMACIÓN ICA, S.L

RÚA MENENDEZ PELAYO, Nº 25, BAIXOº 36211(CP) 986266380(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Actividades auxiliares en floreríaAGAJ0108

Actividades de floreríaAGAJ0110

Arte floral e xestión das actividades de floreríaAGAJ0208

Produción editorialARGN0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Asistencia á ediciónARGN0210

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Implantación e animación de espazos comerciaisCOMP0108

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Actividades de xestión do pequeno comercioCOMT0112

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Actividades auxiliares de comercioCOMT0211

Control e formación en consumoCOMT0311
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión comercial de vendasCOMT0411

Actividades de vendaCOMV0108

Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiaisELEE0110

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

Representación de proxectos de edificaciónEOCO0108

Control de proxectos e obras de construciónEOCO0109

Representación de proxectos de obra civilEOCO0208

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicasFMEC0208

Deseño de canalización industrialFMEC0209

Deseño na industria navalFMEC0309

Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

Recepción en aloxamentosHOTA0308

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Operacións para o xogo en establecementos de bingoHOTJ0111

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Seguridade informáticaIFCT0109

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporteIMAQ0210

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficasIMAR0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de proxectos de instalacións caliríficasIMAR0508

Masaxes estéticas e técnicas sensoriais asociadasIMPE0110

Maquillaxe integralIMPE0209

Tratamentos estéticosIMPE0210

Coidados estéticos de mans e pésIMPP0108

Proxectos de carpintería e mobleMAMD0309

Documentación pesqueiraMAPN0610

TanatopraxiaSANP0108

Interpretación e educación ambientalSEAG0109

Servizos para o control de pragasSEAG0110

Xestión ambientalSEAG0211

Mantemento hixiénico-sanitario de instalacións susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos e a
súa diseminación por aerosolización

SEAG0212

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Inglés A1SSCE01

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidadeSSCE0111

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Inglés A2SSCE02

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Promoción e participación da comunidade xordaSSCG0112

Mediación comunitariaSSCG0209

Atención ao cliente e organización de actos de protocolo en servizos funerariosSSCI0312

Operacións en servizos funerariosSSCI0412

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3601323 MÉTODO ESTUDIOS CONSULTORES S.L.

RÚA ARENAL , Nº 144, 1ºº 36201(CP) 886125241(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INFORMÁTICA E INTERNETFCOI02

SENSIBILIZACIÓN NA IGUALDADE DE OPORTUNIDADESFCOO02

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Mantemento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicaciónsIFCM0111

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicaciónsIFCM0410

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Administración de bases de datosIFCT0310

Administración e deseño de redes departamentaisIFCT0410

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Inglés A1SSCE01

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Inglés A2SSCE02

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Mediación comunitariaSSCG0209

3601337 FUNDACIÓN ÉRGUETE- INTEGRACIÓN

AVENIDA MARTINEZ GARRIDO, Nº 21, INT.º 36205(CP) 986253176(TLF)

AUTOMATISMO CON CONTROL PROGRAMABLEELEL01

N2 SEN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ E COMPETENCIA MATEMÁTICAFCOV27

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locaisSSCM0108

3601439 FUNDACIÓN MENELA (CENTRO DE FORMACIÓN CAMI)

RÚA LAXE, Nº 3 36201(CP) 986222023(TLF)

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3601443 ESCUELA DE FORMACIÓN DEL ATLÁNTICO, S.L.

AVENIDA DEL PUENTE - EDIFICIO AMIGO (FINCA LOS ANGELES), Nº 9 36215(CP) 986266058(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Elaboración de artigos de prateríaARTB0111

Reparación de xoieríaARTB0211

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidadeSSCE0111

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Mediación comunitariaSSCG0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3601446 CENTRO DE ESTUDIOS INFORMÁTICOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS, S.L.

RÚA SAN ROQUE, Nº 109 36205(CP) 986419090(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Asistencia á ediciónARGN0210

Tratamento e maquetación de elementos gráficos en preimpresiónARGP0110

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Representación de proxectos de edificaciónEOCO0108

Control de proxectos e obras de construciónEOCO0109

Representación de proxectos de obra civilEOCO0208

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de bases de datosIFCT0310

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Páx. 319 de 41003/12/2019 09.47.15



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209

Interpretación e educación ambientalSEAG0109

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Mediación comunitariaSSCG0209

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3601559 FORMEGA AUTOMOCIÓN (VIGO)

POLÍGONO PARQUE TECNOLOGICO Y LOGISTICO DE VIGO, CALLE C ,NAVE A 2 36215(CP) 986420541(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Control e formación en consumoCOMT0311

Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiaisELEE0110

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificiosELEE0310

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas aéreas de alta tensión de segunda e
terceira categoría, e centros de transformación de intemperie

ELEE0410

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas subterráneas de alta tensión de segunda
e terceira categoría e centros de transformación de interior

ELEE0510

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exteriorELEE0610

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialELEM0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipos eléctricos e electrónicosELEQ0111

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificiosELES0208

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datosELES0209

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Deseño de útiles de procesado de chapaFMEM0309

Deseño de moldes e modelos para fundición ou forxaFMEM0409

Seguridade informáticaIFCT0109

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

INSTALADOR DE AUTOMATISMOSIMAM20

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

3601588 DOWN VIGO:ASOCIACIÓN PARA Á SÍNDROME DE DOWN

RÚA PORTELA, Nº 48, BAIXOº 36214(CP) 986201656(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

3601691 MOBA SKILL TRAINING S.L.

RÚA TEIXUGUEIRAS, Nº 11, Esc 5, BAIXOº 36212(CP) 886124033(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datosELES0209

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

N2 CON IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ, COMPETENCIA MATEMÁTICA E
COMUNICACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

FCOV26

N2 SEN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ E COMPETENCIA MATEMÁTICAFCOV27

N3 CON IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ, COMPETENCIA MATEMÁTICA E
COMUNICACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

FCOV28

N3 SEN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ E COMPETENCIA MATEMÁTICAFCOV29

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Operacións básicas de cociñaHOTR0108

Operacións básicas de cociñaHOTR0108

Dirección e produción en cociñaHOTR0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
CociñaHOTR0408

CociñaHOTR0408

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticosIFCT0108

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Páx. 328 de 41003/12/2019 09.47.15



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosIFCT0309

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Mediación comunitariaSSCG0209

Atención ao cliente e organización de actos de protocolo en servizos funerariosSSCI0312

3601856 CEBEM, S.L.

RÚA HISPANIDAD, Nº 33 36203(CP) 986419899(TLF)

INGLÉS FINANCEIROADGF01
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia á direcciónADGG0108

Financiamento de empresasADGN0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

3602090 RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN, S.L.

RÚA FAISAN, Nº 18, BAJOº 36205(CP) 986262989(TLF)

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

3602126 AIKA AULA VIRTUAL, SL

RÚA TORRECEDEIRA, Nº 90, BAIXOº 36208(CP) 886112484(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Financiamento de empresasADGN0108

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Organización e xestión de almacénsCOML0309

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

3602151 AULATEL FORMACIÓN Y CONSULTORÍA, S.L.

AVENIDA Camelias, Nº 51 36211(CP) 986112773(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Xestión ambientalSEAG0211

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

3602171 CENTRO DE FORMACIÓN ALFER, S.L

PRAZA JUAN XXIII, Nº 1, BAIXOº 36204(CP) 986840412(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

3602300 AUTOESCUELA OTEVA OLIVICA SL

AVENIDA Alcalde Gregorio Espino, Nº 58, baixoº 36205(CP) 986262799(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

3602328 MARIA DEL CARMEN MÍGUEZ ÁLVAREZ

RÚA DOUTOR JOSE MATO, Nº 10, BAIXOº 36210(CP) 986783672(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

3602404 AZETANET S.L.

RÚA PRINCIPE, Nº 10, 2º OF 3 36202(CP) 986227619(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Financiamento de empresasADGN0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3602503 ASPANAEX

RÚA MAESTROS GOLDAR, Nº 18 36213(CP) 981941803(TLF)

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3602511 ASETRANSPO (ASOC.EMPR.TRANSP.DISCREC.PONTEVEDRA)

ESTRADA  Rúa Emilia Pardo Bazán, 114, Baixo, Nº 114 36214(CP) 986443412(TLF)

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

3602518 FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA - C. MONTECASTELO

RÚA DOCTOR PAZ PARDO, Nº 84 36214(CP) 986412488(TLF)

MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS  AUTOMATIZADAS CONTROLADAS POR  AUTÓMATAS
PROGRAMABLES

ELER11

3602544 AFAGA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia

AVENIDA Martinez Garrido, Nº 21 36205(CP) 986229797(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3602861 GECRERI, SL

RÚA PRINCIPE, Nº 10, 1ºº 36202(CP) 986227619(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

3602862 GRUPO AVANTFOR

RÚA COUTO, Nº 2 36203(CP) 986623576(TLF)

Operacións básicas de cociñaHOTR0108

Operacións básicas de restaurante e barHOTR0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións básicas de cáteringHOTR0308

CociñaHOTR0408

Servizos de bar e cafetaríaHOTR0508

Servizos de restauranteHOTR0608

3603003 OSCAR FERNANDO AGRAS PÉREZ (C.E. SAPIENS)

RÚA TEIXUGUEIRAS, Nº 13, ENTRº 6 36212(CP) 986115626(TLF)

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

3603018 METODO ESTUDIOS CONSULTORES S.L. (R. ARAGON)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
RÚA ARAGON, Nº 82, BAIXOº 36206(CP) 986220313(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Páx. 340 de 41003/12/2019 09.47.15



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Implantación e animación de espazos comerciaisCOMP0108

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Actividades de xestión do pequeno comercioCOMT0112

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Actividades de vendaCOMV0108

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INFORMÁTICA E INTERNETFCOI02

SENSIBILIZACIÓN NA IGUALDADE DE OPORTUNIDADESFCOO02

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Páx. 342 de 41003/12/2019 09.47.15



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Mantemento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicaciónsIFCM0111

Mantemento de primeiro nivel en sistemas de radiocomunicaciónsIFCM0210

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicaciónsIFCM0410

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticosIFCT0108

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosIFCT0309

Administración de bases de datosIFCT0310

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Administración e deseño de redes departamentaisIFCT0410

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Xestión de sistemas informáticosIFCT0510

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Inglés A1SSCE01

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inglés A2SSCE02

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Mediación comunitariaSSCG0209

3603038 PLATA 5, SL (MASTER HAIR)

ESTRADA CAMPOSANCOS, Nº 9 36213(CP) 986236553(TLF)

Servizos auxiliares de estéticaIMPE0108

Bronceado, maquillaxe e depilación avanzadaIMPE0109

Asesoría integral de imaxe persoalIMPE0111

Maquillaxe integralIMPE0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Tratamentos estéticosIMPE0210

Coidados estéticos de mans e pésIMPP0108

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxeIMPP0208

Servizos auxiliares de salón de peiteadoIMPQ0108

Salón de peiteado técnico-artísticaIMPQ0109

Salón de peiteadoIMPQ0208

Tratamentos capilares estéticosIMPQ0308

3603077 METODO ESTUDIOS CONSULTORES S.L. TRAVESIA DE VIGO

TRAVESÍA DE VIGO , Nº 176, BAIXOº 36206(CP) 986220313(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INFORMÁTICA E INTERNETFCOI02

SENSIBILIZACIÓN NA IGUALDADE DE OPORTUNIDADESFCOO02

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicaciónsIFCM0410

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Mediación comunitariaSSCG0209

Xestión e organización de equipos de limpezaSSCI0209

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locaisSSCM0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3603081 IDAE CONSULTORES RRHH, SL

RÚA JULIA MINGUILLÓN, 1 - BAIXO 36201(CP) 986112644(TLF)

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

3603082 AUTOESCUELA VENEZUELA S.L.

RÚA VENEZUELA, Nº 40, ENTº 36203(CP) 673142406(TLF)

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

3603115 CENTRO DE ENSINO ARTURO, S.L.

RÚA PI Y MARGALL, Nº 40, BJº 36202(CP) 986122035(TLF)

Servizos auxiliares de salón de peiteadoIMPQ0108

Salón de peiteado técnico-artísticaIMPQ0109

Salón de peiteadoIMPQ0208

Tratamentos capilares estéticosIMPQ0308

3603207 ESTUDIOS ALFA INGENIERIA DE PROYECTOS, S.L.

RÚA PI Y MARGALL, Nº 96, BAIXOº 36208(CP) 986291356(TLF)

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensiónELEE0109

Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiaisELEE0110

Páx. 351 de 41003/12/2019 09.47.15



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialELEM0110

Montaxe, posta en servizo, mantemento, inspección e revisión de instalacións receptoras e aparellos de gasENAS0110

Operacións de fontanería e calefacción - Climatización domésticaIMAI0108

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporteIMAQ0210

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficasIMAR0108

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0208

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficasIMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídosIMAR0308

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficasIMAR0309

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficasIMAR0309

Montaxe e mantemento de instalacións caliríficasIMAR0408

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións de climatización e
ventilación-extracción

IMAR0409

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións de climatización eIMAR0409
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
ventilación-extracción

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caliríficasIMAR0508

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións caliríficasIMAR0509

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións caliríficasIMAR0509

3603218 COOPERATIVA DE ARMADORES DE PESCA DEL PUERTO DE VIGO, S.C.G.

VÍA PUERTO PESQUERO - EDIFICIO RAMIRO GORDEJUELA, Nº S/N 36202(CP) 986433844(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

3603224 CENTRO DE FORMACIÓN VIAL GTI, S.L

RÚA IGNACIO GROBAS (APARELLADOR, Nº 2, Esc A 36205(CP) 986264077(TLF)

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Seguridade informáticaIFCT0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Condución de autobusesTMVI0108

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estradaTMVI0208

3603228 CADTECH IBERICA, S.A

RÚA CONDE TORRECEDEIRA, Nº 82, BJº 36202(CP) 986201067(TLF)

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02

Representación de proxectos de edificaciónEOCO0108

Control de proxectos e obras de construciónEOCO0109

Representación de proxectos de obra civilEOCO0208

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicasFMEC0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Deseño de canalización industrialFMEC0209

Deseño na industria navalFMEC0309

Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

3603233 GABINETE DE RECOLOCACIÓN INDUSTRIAL, S.L.

RÚA SERAFIN AVENDAÑO, Nº 18, INTº 36201(CP) 986900618(TLF)

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensiónELEE0210

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Seguridade informáticaIFCT0109

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Xestión ambientalSEAG0211

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Inglés A1SSCE01

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112

Inglés A2SSCE02

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inglés B1SSCE03
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Inglés B2SSCE04

Inglés C1SSCE05

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

3603234 CONFORMA CONSULTING, S.L.

AVENIDA GARCIA BARBON, Nº 36, 2º 36201(CP) 988605932(TLF)

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3603235 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA

AVENIDA CAMELIAS, Nº 2, ENTRº 36202(CP) 986422024(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

3603240 CISFORMEDIA, S.L.

AVENIDA RAMON NIETO, Nº 133, BAIXOº 36205(CP) 986912815(TLF)

Creación e xestión de microempresasADGD0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades de xestión administrativaADGD0308

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

3603262 COLEGIO HOGAR AFUNDACION

RÚA FILIPINAS, Nº 6, BJº 36204(CP) 986414311(TLF)

Deseño de produtos gráficosARGG0110

Impresión dixitalARGI0209

Tratamento e maquetación de elementos gráficos en preimpresiónARGP0110

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensiónELEE0109

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificiosELES0108

Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisiónELES0109

Operacións auxiliares de fabricación mecánicaFMEE0108

Mecanizado por arranque de labraFMEH0109

CONSTRUTOR-SOLDADOR/A DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE ACEIROFMEL53

3603264 INNOVACION Y DESARROLLO FORMATIVO 2011, S.L.
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
RÚA BARCELONA, Nº 40, BAIXOº 36203(CP) 986110013(TLF)

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á ediciónARGN0210

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INFORMÁTICA E INTERNETFCOI02

MANIPULADOR DE ALIMENTOSFCOM01

INSERCIÓN LABORAL E TÉCNICAS DE BUSCA DE EMPREGOFCOO01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

N2 CON IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ, COMPETENCIA MATEMÁTICA E
COMUNICACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

FCOV26

N2 SEN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ E COMPETENCIA MATEMÁTICAFCOV27

N3 CON IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ, COMPETENCIA MATEMÁTICA E
COMUNICACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

FCOV28

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Interpretación e educación ambientalSEAG0109

Xestión ambientalSEAG0211
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Mediación comunitariaSSCG0209

Atención ao cliente e organización de actos de protocolo en servizos funerariosSSCI0312

3603265 G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L.

RÚA CORUÑA, Nº 33, BAIXOº 36208(CP) 986467115(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Socorrismo en instalacións acuáticasAFDP0109

Socorrismo en espazos acuáticos naturaisAFDP0209
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Coordinación de servizos de socorrismo en instalacións e espazos naturais acuáticosAFDP0211

Actividades auxiliares en floreríaAGAJ0108

Actividades de floreríaAGAJ0110

Arte floral e xestión das actividades de floreríaAGAJ0208

Desenvolvemento de produtos editoriais multimediaARGN0110

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

Xestión comercial de vendasCOMT0411

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricasELEE0108

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensiónELEE0109

Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiaisELEE0110

Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensiónELEE0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificiosELEE0310

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exteriorELEE0610

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialELEM0110

Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticosELEM0111

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrialELEM0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrialELEM0311

Mantemento de electrodomésticosELEM0411

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipos eléctricos e electrónicosELEQ0111

Reparación de equipos electrónicos de audio e vídeoELEQ0211

Mantemento de equipos electrónicosELEQ0311

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificiosELES0108

Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisiónELES0109

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de
edificios

ELES0110

Montaxe e mantemento de equipamento de rede e estacións base de telefoníaELES0111

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificiosELES0208

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datosELES0209

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento das infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e
datos no ámbito de edificios

ELES0210

Montaxe e mantemento de sistemas de produción audiovisual e de radiodifusiónELES0211
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de produción audiovisual e de radiodifusiónELES0311

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de equipamento de rede e estacións base de telefoníaELES0411

Organización e control da montaxe e mantemento de redes e instalacións de auga e saneamentoENAA0109

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicasENAE0108

Operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións de enerxías renovablesENAE0111

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicasENAE0208

Organización e proxectos de instalacións solares térmicasENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares fotovoltaicasENAE0508

Xestión da operación en centrais termoeléctricasENAL0108

Xestión da montaxe e mantemento de subestacións eléctricasENAL0210

Montaxe e mantemento de redes de gasENAS0108

Montaxe, posta en servizo, mantemento, inspección e revisión de instalacións receptoras e aparellos de gasENAS0110

Montaxe e mantemento de redes de augaENAT0108

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

N2 CON IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ, COMPETENCIA MATEMÁTICA E
COMUNICACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

FCOV26

N2 SEN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ E COMPETENCIA MATEMÁTICAFCOV27

N3 CON IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ, COMPETENCIA MATEMÁTICA E
COMUNICACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

FCOV28

N3 SEN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ E COMPETENCIA MATEMÁTICAFCOV29

Soldadura con eléctrodo revestido e TIGFMEC0110

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicasFMEC0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Deseño de canalización industrialFMEC0209

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAGFMEC0210

Deseño na industria navalFMEC0309

Xestión da produción en fabricación mecánicaFMEM0109

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventosHOTG0108

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Promoción turística local e información ao visitanteHOTI0108

Deseño e coordinación de proxectos de pedra naturalIEXD0109

Desenvolvemento e supervisión de obras de restauración en pedra naturalIEXD0309

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosIFCM0110

Mantemento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicaciónsIFCM0111

Mantemento de primeiro nivel en sistemas de radiocomunicaciónsIFCM0210

Xestión de redes de voz e datosIFCM0310

Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicaciónsIFCM0410

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticosIFCT0108

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de redes departamentaisIFCT0110

Sistemas microinformáticosIFCT0209

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosIFCT0309

Administración de bases de datosIFCT0310

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e
presenza, e de videovixilancia

IFCT0409
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Administración e deseño de redes departamentaisIFCT0410

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Xestión de sistemas informáticosIFCT0510

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Operacións de fontanería e calefacción - Climatización domésticaIMAI0108

Instalación e mantemento de sistemas de illamento térmico, acústico e protección pasiva contra o lumeIMAI0110

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de redes e sistemas de
distribución de fluídos

IMAI0208

Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento de sistemas de illamento térmico, acústico e contra o lumeIMAI0210

Mantemento e montaxe mecánica de equipo industrialIMAQ0108

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de maquinaria, equipo industrial
e liñas automatizadas de produción

IMAQ0208

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporteIMAQ0210

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficasIMAR0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficasIMAR0108

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0109

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracciónIMAR0208

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficasIMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídosIMAR0308

Montaxe e mantemento de instalacións caliríficasIMAR0408

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caliríficasIMAR0508

Servizos auxiliares de estéticaIMPE0108

Servizos auxiliares de salón de peiteadoIMPQ0108

Montaxe e posprodución de audiovisuaisIMSV0109

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivosIMSV0209

Vigilancia, Seguridad privada y Protección de explosivosSEAD0212

Xestión de residuos urbanos e industriaisSEAG0108

Servizos para o control de pragasSEAG0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Limpeza en espazos abertos e instalacións industriaisSEAG0209

Xestión ambientalSEAG0211

Mantemento hixiénico-sanitario de instalacións susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos e a
súa diseminación por aerosolización

SEAG0212

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Inglés A1SSCE01

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidadeSSCE0111

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativosSSCE0112
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Inglés A2SSCE02

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inglés C1SSCE05

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Promoción e participación da comunidade xordaSSCG0112

Mediación comunitariaSSCG0209

Mediación entre a persoa xordo-cega e a comunidadeSSCG0211

Emprego domésticoSSCI0109

Xestión e organización de equipos de limpezaSSCI0209

Atención ao cliente e organización de actos de protocolo en servizos funerariosSSCI0312

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locaisSSCM0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locaisSSCM0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3603266 HOGAR Y CLINICA SAN RAFAEL

RÚA SAN JUAN DE DIOS, Nº 1 36208(CP) 986232740(TLF)

Actividades auxiliares de comercioCOMT0211

3603270 COGAMI - VIGO

RÚA AS TEIXUGUEIRAS - NAVIA, Nº 15, BAIXOº 36212(CP) 986281893(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Páx. 378 de 41003/12/2019 09.47.15



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3603271 INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZAS TECNICAS, S.A. (IET FORMACION)

RÚA PIZARRO, Nº 57, BAIXOº 36204(CP) 986421710(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

3603277 ENSEÑANZAS TECNICAS PROFESIONALES CABRAL, S.L.

RÚA FIGUEIRAS, Nº 22 36318(CP) 902003886(TLF)

Operacións básicas de restaurante e barHOTR0208

Servizos de bar e cafetaríaHOTR0508

Servizos de restauranteHOTR0608

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

3603282 COLEGIO SAN MIGUEL, S.L.

RÚA TOMAS A. ALONSO, Nº 13, BAIXOº 36208(CP) 986293282(TLF)

Actividades de xestión administrativaADGD0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

3603283 AEF ALTA FORMACION, S.L.

RÚA ZAMORA, Nº 73, BAIXOº 36203(CP) 986231122(TLF)

Servizos auxiliares de estéticaIMPE0108

Masaxes estéticas e técnicas sensoriais asociadasIMPE0110

Tratamentos estéticosIMPE0210

Coidados estéticos de mans e pésIMPP0108

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

3603292 BOSCH SERVICE SOLUTIONS, S.A.

ESTRADA VILAR, Nº 63 36214(CP) 986900888(TLF)

Xestión comercial de vendasCOMT0411

3603298 CENTRO FORMACIÓN ICA, S.L.

RÚA CONDE DE TORRECEDEIRA, Nº 109, Esc BL, 2º BAIXO 36211(CP) 986266380(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Xestión comercial inmobiliariaCOMT0111

Operacións básicas de restaurante e barHOTR0208

SumilleríaHOTR0209

Dirección en restauraciónHOTR0309

Xestión de procesos de servizo en restauraciónHOTR0409

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Seguridade informáticaIFCT0109

Servizos auxiliares de estéticaIMPE0108

Asesoría integral de imaxe persoalIMPE0111
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Servizos auxiliares de salón de peiteadoIMPQ0108

Salón de peiteado técnico-artísticaIMPQ0109

Salón de peiteadoIMPQ0208

Tratamentos capilares estéticosIMPQ0308

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Xestión e organización de equipos de limpezaSSCI0209

Atención ao cliente e organización de actos de protocolo en servizos funerariosSSCI0312

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locaisSSCM0108

3603314 GERIATROS S.A.U

AVENIDA RAMÓN NIETO, Nº 349 36205(CP) 986227103(TLF)

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3603321 FOROX INNOVACION SL UNIPERSONAL

RÚA RUA C PARQUE TECNOLOXICO E LOXISTICO VIGO EDIF TEXVIGO, Nº S/N 36315(CP) 986192600(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

GESTORES ON LINE PARA EL DESARROLLO DE SITIOS WEB Y E-COMMERCE: PRÁCTICA
PROFESIONAL

ADGG032PO

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411

INICIACIÓN A LA CREACIÓN DE PÁGINAS WEBIFCD010PO

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Prestación de servizos bibliotecariosSSCB0111

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Páx. 386 de 41003/12/2019 09.47.15



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesSSCE0212

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

3603324 IMPULSA FORMACIÓN Y EMPLEO

LUGAR SUBIDA A MADROA, Nº 10 36317(CP) 615644024(TLF)

Soldadura con eléctrodo revestido e TIGFMEC0110

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAGFMEC0210

3603326 LIDERA KNOWLEDGE S.L

RÚA TORRECEDEIRA, Nº 97, BXº 36202(CP) 692310258(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Financiamento de empresasADGN0108

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privadosADGN0110

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Xestión comercial de vendasCOMT0411
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestiónIFCD0111

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Seguridade informáticaIFCT0109

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Páx. 389 de 41003/12/2019 09.47.15



Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Desenvolvedor de proxectos tecnolóxicos e-learningIFCT12CCC

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

3603327 CRUZ ROJA ESPAÑOLA-ASAMBLEA COMARCA DE VIGO

RÚA TEÓFILO LLORENTE, Nº 8 36202(CP) 986423666(TLF)

Socorrismo en instalacións acuáticasAFDP0109

Socorrismo en espazos acuáticos naturaisAFDP0209

Transporte sanitarioSANT0208

Dinamización comunitariaSSCB0109

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0209

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Mediación comunitariaSSCG0209

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

3603336 CENTRO DE FORMACION ESEFOR, S.L.

RÚA GROVE, Nº 2, 0º C 36209(CP) 600434487(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Acondicionamento físico en grupo con soporte musicalAFDA0110

Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalenteAFDA0210

Animación físico-deportiva e recreativaAFDA0211

Animación físico-deportiva e recreativa para persoas con discapacidadeAFDA0411

Socorrismo en instalacións acuáticasAFDP0109

Socorrismo en espazos acuáticos naturaisAFDP0209

Coordinación de servizos de socorrismo en instalacións e espazos naturais acuáticosAFDP0211

8000362 CENTRO DE ESTUDIOS ACTIVA FORMACION, SL

RÚA TRAVESÍA DE VIGO, Nº 15, 1º 36206(CP) (TLF)

Inglés A2SSCE02

VILA DE CRUCES

3600252 CONCELLO DE VILA DE CRUCES

PRAZA Estrada de Tuiriz, Nº s/n 36590(CP) 986582017(TLF)

Atención sociosanitaria a persoas no domicilioSSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
VILABOA

3601248 CONCELLO DE VILABOA - CASA CULTURAL

RÚA RIOMAIOR - SAN ADRIÁN - VILABOA 36141(CP) 986708215(TLF)

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisSSCB0110

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

VILAGARCIA DE AROUSA

3600091 ANTONIO RIVAS PORTAS

RÚA AVDA DE TOURON 34 36600(CP) 986555373(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Financiamento de empresasADGN0108

3600632 (IFES) VILAGARCÍA - INSTITUTO DE FORMACIÓN E ESTUDIOS SOCIAIS

RÚA CASTELAO 22 BAIXO 36600(CP) 981577171(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Dinamización comunitariaSSCB0109
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3601025 SYSTEM VILAGARCÍA, S.L.U

RÚA CASTOR SANCHEZ, Nº 4 - BAIXO 36600(CP) 986502103(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Financiamento de empresasADGN0108

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3DARGD02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
N2 CON IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ, COMPETENCIA MATEMÁTICA E
COMUNICACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

FCOV26

N2 SEN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ E COMPETENCIA MATEMÁTICAFCOV27

N3 CON IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ, COMPETENCIA MATEMÁTICA E
COMUNICACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

FCOV28

N3 SEN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ E COMPETENCIA MATEMÁTICAFCOV29

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICOIFCI17

Seguridade informáticaIFCT0109

Operación de sistemas informáticosIFCT0210

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes

IFCT0610

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
3601139 AUTOESCUELA SÁLVORA, S.L.

RÚA CL. ARZOBISPO LAGO, Nº 3 36600(CP) 986500017(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

INGLÉS FINANCEIROADGF01

Asistencia á direcciónADGG0108

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Financiamento de empresasADGN0108

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Inglés A1SSCE01

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inglés A2SSCE02

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inglés C1SSCE05

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)TMVC43

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

Condución de autobusesTMVI0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estradaTMVI0208

3601868 ARRULLOS DEL AGUA S.L.

AVENIDA RODRIGO DE MENDOZA, Nº 57, Esc BJ 36600(CP) 986507900(TLF)

Servizos auxiliares de estéticaIMPE0108

Masaxes estéticas e técnicas sensoriais asociadasIMPE0110

Tratamentos estéticosIMPE0210

Coidados estéticos de mans e pésIMPP0108

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxeIMPP0208

HidrotermalIMPP0308

Servizos auxiliares de salón de peiteadoIMPQ0108

Salón de peiteado técnico-artísticaIMPQ0109

Salón de peiteadoIMPQ0208

Tratamentos capilares estéticosIMPQ0308

3602119 REIGADA ABAD, SL- (AUTOESCUELA SANTA EULALIA)

RÚA ALEJANDRO CERECEDO, Nº 13, 1ºº B 36600(CP) 986186829(TLF)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Transporte de mercadorías por estrada (CAP)TMVC44

3602423 ELISA ESTÉVEZ RODRIGUEZ - (CENTRO DE FORMACION ACADEMIA ELISA)

AVENIDA MATOSINHOS, Nº 14, BAIXOº 36600(CP) 986507019(TLF)

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentosADGG0508

Comercialización e administración de produtos e servizos financeirosADGN0208

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

Venda de produtos e servizos turísticosHOTG0208

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Xestión ambientalSEAG0211

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Dinamización comunitariaSSCB0109

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilSSCB0211

Información xuvenilSSCE0109

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inserción laboral de persoas con discapacidadeSSCG0109

Xestión de chamadas de teleasistenciaSSCG0111

Mediación comunitariaSSCG0209

3603252 KAEME CONSULTORIA Y PREVENCION, S.L.

RÚA EDELMIRO TRILLO, Nº 6, 2º 4 36600(CP) 986507417(TLF)

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110

Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisSSCS0208

VILANOVA DE AROUSA

3602574 CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA (PAZO VISTA REAL)
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
LUGAR BOUTRIN - CALEIRO (PAZO VISTA REAL), Nº 18 36629(CP) 986555326(TLF)

Cultivos herbáceosAGAC0108

FruticulturaAGAF0108

Actividades de floreríaAGAJ0110

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdesAGAO0208

Agricultura ecolóxicaAGAU0108

Manexo e mantemento de maquinaria agrariaAGAU0111

3602672 TEN DIEZ FORMACIÓN S.L

AVENIDA GALICIA, Nº 52, BJº 36614(CP) 986555632(TLF)

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Asistencia á direcciónADGG0108

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Organización e xestión de almacénsCOML0309

Mercadotecnia e compravenda internacionalCOMM0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Confección e publicación de páxinas webIFCD0110

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Seguridade informáticaIFCT0109

Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSEAG0311

3603236 CENTRO DE FORMACIÓN SÁLVORA, S.L.

RÚA CURROS ENRIQUEZ, Nº 15 36620(CP) 986561128(TLF)

Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaADGD0108

Asistencia na xestión dos procedementos tributariosADGD0110

Xestión integrada dos recursos humanosADGD0208

Creación e xestión de microempresasADGD0210

Actividades de xestión administrativaADGD0308

INGLÉS FINANCEIROADGF01

Asistencia á direcciónADGG0108
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Actividades administrativas na relación co clienteADGG0208

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasADGG0308

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisADGG0408

Financiamento de empresasADGN0108

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIALADGX01

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de mercadorías por estradaCOML0109

Tráfico de viaxeiros por estradaCOML0111

Organización do transporte e a distribuciónCOML0209

Xestión e control do aprovisionamentoCOML0210

Xestión comercial e financeira do transporte por estradaCOML0211

Asistencia á investigación de mercadosCOMM0111

Xestión de márketing e comunicaciónCOMM0112

Atención ao cliente, consumidor ou usuarioCOMT0110
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalCOMT0210

Control e formación en consumoCOMT0311

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2FCOVXX01

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3FCOVXX02

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3FCOV02

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2FCOV05

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3FCOV06

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N2FCOV07

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (FRANCÉS) N3FCOV08

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N2FCOV09

COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALEMÁN) N3FCOV10

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3FCOV12

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2FCOV22

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2FCOV23
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Centros Acreditados

PONTEVEDRA
Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionaisIFCD0112

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webIFCD0210

Sistemas de xestión de informaciónIFCD0211

Seguridade informáticaIFCT0109

Administración de servizos de InternetIFCT0509

Programación de sistemas informáticosIFCT0609

Xestión ambientalSEAG0211

Dinamización comunitariaSSCB0109

Inglés A1SSCE01

Docencia da formación profesional para o empregoSSCE0110

Inglés A2SSCE02

Inglés B1SSCE03

Inglés B2SSCE04

Inglés C1SSCE05
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