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NOME DO CURSO ALUMNADO HORAS CONTIDOS 

SOLDADURA CON ARCO BAJO GAS 
PROTECTOR CON ELECTRODO NO 

CONSUMIBLE TIG 
10 366 

Realizar soldaduras con arco bajo gas protector con electrodo no consumible TIG, de 
acuerdo con especificaciones de procedimientos de soldeo (WPS), con criterios de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente. 

         

PINTURA DECORATIVA E INDUSTRIAL EN 
LA CONSTRUCCIÓN 

10 546 

Ejecutar y organizar la aplicación de acabados de pintura decorativa, empapelados y 
revestimientos de fibra de vidrio y vinilos, realizando la preparación de soportes, muros, 
tabiques, techos y carpinterías. Ejecutar y organizar la aplicación de acabados de pintura 
industrial, imprimaciones y pinturas protectoras en edificación y obra civil, así como la 
ejecución de pavimentos continuos de resinas, siguiendo las directrices especificadas en 
documentación técnica y las indicaciones del superior o responsable, respetando las 
prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad, y colaborando en la gestión 
de la prevención de riesgos en su área profesional.  

    

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE 
CARPINTERÍA E MOBLE 

10 486 
Realizar as operacións de planificación, montaxe, axuste e acabado das instalacións de 
elementos de carpintería, conseguindo a calidade requirida, nas condicións de seguridade, 
de saúde laboral e de medio ambiente adecuadas. 

    

OPERACIÓNS NA MONTAXE E 
MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS 

SOLARES FOTOVOLTAICAS 
115 180 

 
Realizar operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións solares 
fotovoltaicas, seguindo os procedementos establecidos e instrucións dun técnico de nivel 
superior e cumprindo as prescricións de seguridade para as persoas, medio ambiente e 
instalacións. 
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TRABALLOS VERTICAIS: ALICERCES E LIÑAS 
DE VIDA 

12 58 

Capacitar ao alumnado para a aplicación adecuada das técnicas na montaxe de alicerces e 
de liñas de vida mediante cordas. Os contidos axústanse aos establecidos no Anexo II do 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de novembro, polo que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade 
e saúde para la utilización polos/a traballadores/as dos equipos de traballo e ao Real 
Decreto 1215/1997, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e 
saúde para a utilización polos/as traballadores/as dos equipos de traballo. 

    

 
LECTURA, INTERPRETACIÓN E 

REALIZACIÓN DE PLANOS 
 

10 100 
Analizar a documentación de proxectos e plans de obra, identificando os criterios e 
condicións de execución, calidade e seguridade e realizando esbozos sinxelos 

    

LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO 
EN EDIFICIOS E LOCAIS. ESPECIALIDADE 

DESINFECCIÓN COVID 
12 200 

Capacitar no coñecemento dos distintos tipos de edificios e locais, a súa limpeza e a 
desinfección tanto interior como exterior. Tamén no uso e coñecemento dos produtos de 
limpeza, nos materiais das superficies, tipoloxía de mobiliario, limpeza de cristais, solos, 
paredes, teitos,…. Por último, no manexo de utensilios e maquinaria, riscos a que se pode 
estar exposto e así poder evitar os accidentes. Impartirase un módulo específico en 
desinfección Covid, para aumentar as capacidades e coñecementos neste tipo de 
actuacións. 

    

CARRETILLA ELEVADORA DE CARGA DE 
PERSOAS E PLATAFORMAS 

10 25 
Manipular cargas mediante o uso de carretillas elevadoras, efectuando operacións 
convencionais de carga, transporte e descarga de materiais ou produtos, tendo en conta 
as medidas de seguridade, prevención de riscos e sinalización da contorna de traballo. 

    

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA 
CONTRUCIÓN 

25 60 
Capacitar ao alumnado para desenvolver as funcións de nivel básico dentro da actividade 
preventiva dunha empresa do sector da construción. 
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PROCESADOR DE TEXTOS EN LINUS: WRTE 10 75 

A materia adaptaranse segundo o nivel á certificación galega de competencias dixitais en 
ofimática  CODIX e terán como obxectivo impartir a combinación de coñecementos, 
capacidades e aptitudes no ámbito das tecnoloxías da información e as comunicacións 
que as persoas precisan para desenvolverse con eficacia e eficiencia no manexo de 
aplicacións ofimáticas, neste caso procesador de textos:  write, na xestión da información 
e a documentación. 

    

FOLLA DE CÁLCULO : EXCEL 10 75 

A materia adaptaranse segundo o nivel á certificación galega de competencias dixitais en 
ofimática  CODIX e terán como obxectivo impartir a combinación de coñecementos, 
capacidades e aptitudes no ámbito das tecnoloxías da información e as comunicacións 
que as persoas precisan para desenvolverse con eficacia e eficiencia no manexo de 
aplicacións ofimáticas, en leste caso folla de cálculo: Calc 

    

 
PREPARACIÓN DE ENTREVISTA LABORAL 

 
10 15 

Informar e formar ao alumnado participante na mellora das súas habilidades para facilitar 
a súa inserción laboral, mantemento do emprego e consolidación do posto de traballo. 

    

MARCA PERSONAL E REDES SOCIAIS NA 
BUSCA DE EMPREGO 

10 50 
Coñecer as ferramentas e recursos existentes na rede para a procura de emprego 
(navegadores e complementos, buscadores, directorios, marcadores sociais, alertas, RSS, 
redes sociais profesionais, etc.) 

    

COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 10 99 
Impartición dos módulos formativos preparatorios de competencias crave de nivel 2 de 
lingua castelá (30 horas), matemáticas (30 horas) e lingua galega (30 horas) e o traslado 
do alumnado ao centro examinador (9 horas). 
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INSCRIPCIÓN: Solicitar orientación no 981184399 ou a través da web www. coruna.gal/emprego para o taller grupal de información para 
a busca de emprego onde se dará cita para unha entrevista individual de orientación laboral no Centro Municipal de Emprego dos Rosales 
 
Ao longo do ano poden realizarse varias edicións de cada acción formativa 
 

REQUISITOS para poder inscribirse: residir no termo municipal da Coruña e estar inscrito na Oficina de Emprego 
 

DOCUMENTACION OBRIGATORIA A PRESENTAR NA ENTREVISTA DE ORIENTACIÓN: Breve currículo e informe vida laboral, fotocopia 
DNI/NIE ou pasaporte e tarxeta de demandante de emprego ou mellora de Emprego 
 

As accións formativas non se iniciarán con menos de 7 alumnos/as. Esta programación é provisional, pode ter cambios nos contidos, 
duración, horarios, etc... 

 

CERTIFICADO EN ENSINANZA SECUNDARIA 
OBRIGATORIA DE ADULTOS 

15 800 

As ensinanzas son equivalentes ás da ESO. As materias organizaranse en tres ámbitos: 
Ámbito Social: inclúe contidos de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. Ámbito de 
Comunicación: Lingua galega e literatura, Lingua castelá e literatura, 1ª Lingua estranxeira 
(Inglés). Ámbito Científico-Tecnolóxico: inclúe contidos de Tecnoloxías, Matemáticas, 
Ciencias da Natureza.  
 
O alumnado durante a acción formativa cursará dous módulos cunha duración 
cuadrimestral. Cada módulo corresponderase cun curso da ESO/ESA: Módulo 3 (3º de 
ESO) e Módulo 4 (4º de ESO) 


