
PERSOAS DESTINATARIAS -
Alumnado de 4ª de ESO, FP e Bacharelado que desexe 
coñecer os ciclos formativos e estudos superiores de 
deseño que se imparten na cidade, así como os estudos 
universitarios da comunidade autónoma galega. 

INSCRICIÓNS -
Do 27 de febreiro ao 15 de marzo a través da ficha XOUP 
18-19 dispoñible na web www.coruna.es/educacion

A inscrición faise desde o centro educativo e a obtención 
das credenciais é diferente en función de se se trata das 
visitas aos centros de FP ou de acudir ás mesas
universitarias.

- As credenciais para a visita aos centros de FP e aos 
Estudos Superiores de Deseño obtense en liña. Unha vez 
feita a solicitude, a aplicación da ficha de inscrición elabora 
un PDF coas credenciais que o centro debe de imprimir e 
entregar ao alumnado.

- Para as mesas universitarias os centros fan a súa petición 
na ficha e o Servizo Municipal de Educación remite as 
credenciais a posteriori aos centros.

Para resolvar dúbidas sobre o uso da aplicación poden 
escribir a gestionim@edu.coruna.es 

No caso de existir prazas dispoñibles poderán acudir outras 
persoas interesadas facendo a solicitude no CMIX (Centro 
Municipal de Información Xuvenil).

CONCESIÓN DE PRAZAS -
Unha vez pechado o prazo de inscrición distribuiranse as 
prazas das mesas universitarias dando prioridade ao 
alumando escolarizado nos centros da cidade. 

Poderanse emitir credenciais de reserva para aquelas 
mesas nas que a demanda sexa superior ao total de prazas 
dispoñibles. O acceso ás salas das persoas nesta situación 
virá determinado pola existencia de prazas baleiras, unha 
vez que as persoas con praza asignada fagan uso das súas 
credenciais.

ACCESO ÁS XORNADAS -
O alumnado ten que presentar a credencial
correspondente ao inicio das visitas aos centros de FP
e para acceder ás mesas universitarias. 

CONCELLARÍA DE XUSTIZA SOCIAL E 
COIDADOS
SERVIZO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Avda. da Mariña, 18 - 2º, 15001 A Coruña
Tel: 981 184 200. ext. 12047 Fax: 981 184 397
Correo electrónico: educacion@coruna.es
Páxina web: www.edu.coruna.es

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL 
(CMIX)
Fórum Metropolitano: r/Río Monelos, 1,
15006 A Coruña
Tel: 981 184 294. Fax: 981 184 295
Correo electrónico: cmix@coruna.es
Páxina web: www.coruna.es/cmix
Horario: de luns a venres, de 10 a 14 e de
17 a 20 h e sábados de 11 a 14 h.

SERVIZO DE ASESORAMENTO E PROMOCIÓN DO 
ESTUDANTE (SAPE)
Pavillón de Estudantes, Campus de Elviña, s/n, 
15701 A Coruña
Tel: 981 167 000, ext 2900 e 2918.
Fax: 981 167 075
Correo electrónico: sape@udc.es
Páxina web: www.udc.es/sape
Horario: de luns a venres, de 8:30 a 14:30
e de 15:30 a 20:30 h.

Do 1 ao 5 de abril presentación dos estudos universitarios no CUR -
Centro Universitario de Riazor.
Do 8 ao 11 de abril visitas aos centros públicos de FP para coñecer os 
ciclos formativos que ofertan.
O 9 de abril presentación dos Estudos Superiores de Deseño e de Arte 
Dramático na EASD Pablo Picasso.

INFORMACIÓN -

* Durante toda a semana haberá un punto informativo no CUR atendido polo persoal do CMIX e do SAPE para asesorarte.
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LUNS 8 de abril -

16.00 h.
CIFP Paseo das Pontes
Clave de visita 1
-CM Elaboración de produtos 
alimentarios.
-CS Procesos e calidade na industria 
alimentaria.

16.30 h.
CIFP Imaxe e Son
Clave de visita 2
-CS Iluminación, captación e 
tratamento de imaxe.
-CS Son para audiovisuais e 
espectáculos.
-CS Produción de audiovisuais e 
espectáculos.
-CS Realizacións de proxectos 
audiovisuais e espectáculos.
-CS Animacións 3D, xogos e 
contornos interactivos.

16.45 h.
IES A Sardiñeira
Clave de visita 4
-CM Operacións de laboratorio.
-CS Laboratorio de análise e control 
calidade.
-CS Química industrial.

17.00 h.
CIFP Paseo das Pontes
Clave de visita 5
-CM Servizos en restauración.
-CS Dirección de servizos de 
restauración.

CIFP Someso
Clave de visita 6
-CS Organización e control de  obras 
de construcción.
-CS Proxectos de edificación.
-CS Proxectos de obra civil.
Clave de visita 7
-CM Mecanizado.
-CM Soldadura e caldeiraría.
-CS Construcións metálicas.
-CS Programación da produción
en fabricación mecánica.
Clave de visita 8
-CM Peiteado e cosmética capilar.
-CM Estética e beleza. 
-CS Estética integral e benestar.
-CS Estilismo e dirección de peiteado.
Clave de visita 9
-CM Electromecánica de vehículos 
automóbiles.
-CM Carrozaría.
-CS Automoción.
Clave de visita 10
-CM Carpintaría e moble.
-CS Deseño e amoblamento.

18.00 h.
CIFP Paseo das Pontes
Clave de visita 11
-CM Cociña e gastronomía.
-CS Dirección de cociña.

MARTES 9 de abril -

16.30 h.
IES Urbano Lugrís
Clave de visita 15
-CS Sistemas de telecomunicación e 
informáticos.
-CS Automatización e robótica 
industrial.
-CS Sistemas electrotécnicos e 
automatizados.
-CM  Instalacións e
telecomunicacións.
-CS Mantenemento electrónico.
Clave de visita 16
-CM Mantenemento
electromecánico.

IES Fernando Wirtz Suárez
Clave de visita 17
-CS Desenvolvemento de
aplicacións multiplataforma.
-CS Desenvolvemento de
aplicacións Web.
-CS Administración de sistemas 
informáticos en rede.
-CM Sistemas microinformáticos
e rede.
Clave de visita 18
-CS Administración e finanzas.
-CS Asistencia á dirección.
-CM Xestión administrativa.

17:00 h.
IES Ramón Menéndez Pidal
Clave de visita 3
-CM Actividades comerciais.
-CS Comercio internacional.
-CS Xestión de vendas e espazos 
comerciais.

EASD Pablo Picasso
Clave de visita 19
-Estudos Superiores de Deseño. 
Deseño: de interiores, de moda, gráfico, de 
produtos e Conservación e restauración de 
bens culturais.
-Estudos Superiores de Arte
Dramático.

MÉRCORES 10 de abril -

16.30 h.
IES Agra do Orzán
Clave de visita 20
-CS Animación de actividades físicas 
e deportivas.

17.30 h.
CIFP Anxel Casal
Clave de visita 21
-CS Dietética.
-CS Audioloxía protésica.
Clave de visita 22
-CS Hixiene bucodental.
-CS Próteses dentais.
-CS Documentación sanitaria.
Clave de visita 23
-CS Imaxe para o diagnóstico e 
medicina nuclear.
-CS Radioterapia e dosimetría.
Clave de visita 24
-CS Saúde ambiental.
-CS Anatomía patolóxica e
citodiagnóstico.
-CS Laboratorio clínico e
biomédico.
Clave de visita 25
-CM Coidados auxiliares de
enfermaría.
-CM Atención a persoas en situación 
de dependencia.
-CM Farmacia e parafarmacia.
-CM Emerxencias sanitarias.
Clave de visita 26
-CS Animación sociocultural e 
turística.
-CS Educación infantil.
-CS Integración social.
Clave de visita 27
-CS Mediación comunicativa.

18:00 h.
IES Eusebio da Guarda
Clave de visita 28
-CS Axencia de viaxes e xestión de 
eventos.
-CS Guía, información e asistencia 
turísticas.

XOVES 11 de abril -
16:30 h.
IES Calvo Sotelo
Clave de visita 12
-CM Impresión gráfica.
-CM Preimpresión dixital.
Clave de visita 13
-CM Instalacións eléctricas e 
automáticas.
Clave de visita 14
-CS Mecatrónica Industrial.
Clave de visita 33
-CM Mecanizado.
-CM Soldadura e caldeiraría.
Clave de visita 34
-CM Instalación e amoblamento.

17:00 h.
EASD Pablo Picasso
Clave de visita 30
-CS Fotografía.
-CS Ilustración.
Clave de visita 31
-CS Dourado, prateado e
policromía.
-CS Escultura aplicada ao
espectáculo.
Clave de visita 32
-CS Taller cerámico I e II
(modular).
-CS Técnico escultóricas (madeira 
modular).
18:00 h.
CIFP Paseo das Pontes
Clave de visita 29
-CM Confección e moda.
-CS Patronaxe e moda.

LUNS 1 de abril -
16.00 h.
SALÓN DE ACTOS
-Inauguración.

SALÓN DE ACTOS: Mesa D.4
UDC
-Comunicación audiovisual.
-Creación dixital, animación e 
videoxogos.

Aula 2: Mesa A.5
UVIGO
-Enxeñaría aeroespacial.

Aula 1: Mesa E.1
UDC
-Humanidades.
-Información e documentación.
-Xestión dixital de información e 
documentación.
-Filosofía.

18.00 h.
SALÓN DE ACTOS: Mesa AC
UDC
-Acceso á Universidade. Bolsas e 
axudas.

19.00 h.
SALÓN DE ACTOS: Mesa B.2
-Enfermería (UDC).
-Podoloxía (UDC).
-Óptica e optometría (USC).

AULA 2: Mesa D.5
-Educación social (UDC).
-Traballo social (USC).

AULA 1: Mesa A.2
UDC
-Enxeñaría mecánica.
-Enxeñaría mecánica + Naval e 
oceánica.
-Tecnoloxías mariñas.
-Náutica e transporte marítimo.
-Enxeñaría naval e oceánica.

MARTES 2 de abril -

16.00 h.
SALÓN DE ACTOS: Mesa A.4
UDC
-Enxeñaría en tecnolóxias industriais.
-Enxeñaría informática.
-Ciencia en enxeñaría de datos.

AULA 2: Mesa C.2
-Física (USC).
-Física + Química (USC).
-Ciencia e tecnoloxía dos alimentos 
(UVIGO).
-Ciencias ambientais (UVIGO).

AULA 1: Mesa D.1
-Ciencias empresariais (UDC).
-Comercio (UVIGO).

18.00 h.
SALÓN DE ACTOS: Mesa C.3
USC
-Matemáticas.
-Matemáticas + Física.
- Enxeñaría Informática +
Matemáticas.

AULA 2: Mesa A.8
UVIGO
-Enxeñaría en organización industrial.
-Ingeniería biomédica.
-Enxeñaría de tecnoloxía de
telecomunicación.

19.00 h.
SALÓN DE ACTOS: Mesa B.3
UDC
-Fisioterapia.
-Logopedia.
-Terapia ocupacional.

AULA 2: Mesa C.4
-Biotecnoloxía (USC).
-Ciencias do mar (UVIGO).

AULA 1: Mesa A.6
-Enxeñaría agrícola e
agroalimentaria (USC-Lugo).
-Enxeñaría forestal e do medio natural 
(USC-Lugo).
-Enxeñaría agrícola e
agroalimentaria + Enxeñaría forestal e 
do medio natural (USC-Lugo).
-Enxeñaría agraria (UVIGO)

MÉRCORES 3 de abril -

16.00 h.
SALÓN DE ACTOS: Mesa D.7
UDC
-ADE + Dereito.
-Administración e dirección de 
empresas.
AULA 2: Mesa E.3
-Historia (USC).
-Historia da arte (USC).
-Ciencias da cultura e difusión cultural 
(USC-Lugo). 
-Belas artes (UVIGO).

AULA 1: Mesa A.1
-Arquitectura técnica (UDC).
-Estudos de arquitectura (UDC).
-Paisaxe (UDC+USC).

18.00 h.
SALÓN DE ACTOS: Mesa B.1
-Medicina (USC). 
-Nutrición humana e dietética 
(USC-Lugo).

AULA 2: Mesa D.8
-Socioloxía (UDC).

19.00 h.
SALÓN DE ACTOS: Mesa D.2
-Educación infantil (UDC). 
-Educación primaria (UDC).
-Pedagoxía (USC). 

AULA 2: Mesa B.6
-Veterinaria (USC-Lugo).

AULA 1: Mesa A.7
-Enxeñaría de obras públicas (UDC).
-Tecnoloxía da enxeñaría civil (UDC).

XOVES 4 de abril -

16.00 h.
SALÓN DE ACTOS: Mesa C.1
UDC
-Bioloxía.
-Química.
-Bioloxía + Química.

AULA 2: Mesa E.2
-Estudos linguísticos e literarios de 
Español, Galego - Portugués e Inglés 
(UDC).
-Simultaneidade: Español + Galego - 
Portugués // Español + Inglés // Inglés + 
Galego - Portugués (UDC).
-Linguas e literaturas modernas (USC). 
-Filoloxía clásica (USC). 

18.00 h.
SALÓN DE ACTOS: Mesa D.10
-Comunicación audiovisual + 
Xornalismo (USC).
-Xornalismo (USC).
-Publicidade e relacións publicas 
(UVIGO).

AULA 2: Mesa D.6
-Turismo (UDC).
-Turismo e ciencias empresariais 
(UDC).
-Xeografía e ordenación do territorio 
(USC).

AULA 2: Mesa E.4
UVIGO
-Tradución e interpretación.
-Ciencias da linguaxe e estudos 
literarios.

19.00 h.
SALÓN DE ACTOS: Mesa B.4
USC
-Odontoloxía.
-Farmacia.
-Farmacia + Odontoloxía.

AULA 2: Mesa D.9
UDC
-Economía.
-Xestión industrial da moda.

AULA 1: Mesa A.3
-Enxeñaría procesos químicos 
industriais (USC-Lugo).
-Enxeñaría da enerxía (UVIGO).
-Enxeñaría dos recursos mineiros e 
enerxéticos (UVIGO).

VENRES 5 de abril -

16.00 h.
SALÓN DE ACTOS: Mesa D.3
-Dereito (UDC).
-Relacións laborais e recursos 
humanos (UDC).
-Ciencias políticas e da
administración (USC).
-Dirección e xestión pública (UVIGO).

AULA 2: Mesa A.9
-Enxeñaría deseño industrial e 
desenvolvemento do produto 
(UDC-Ferrol).
-Enxeñaría eléctrica (UDC).
Enxeñaría electrónica industrial e 
automática (UDC).
-Enxeñaría eléctrica (dual).

AULA 1: Mesa A.10
-Robótica (USC-Lugo).

18.00 h.
SALÓN DE ACTOS: Mesa D.11
-Ciencias da actividade física e do 
deporte (UDC).

AULA 2: Mesa B.5
-Psicoloxía (USC).

19.00 h.
AULA 1 e 2:
-Presentación Universidades e UNED.

SALÓN DE ACTOS: Mesa P.1
-Exército profesional.
-Guardia civil.
-Policía local.
-Policía nacional.

ESTUDOS UNIVERSITARIOS
MESAS INFORMATIVAS -

Mesas informativas sobre os graos universitarios que se imparten
nas universidades galegas, distribuidas por ramas de coñecemento:
a- Rama de coñecemento de enxeñaría e arquitectura.
b- Rama de coñecemento de ciencias e saúde.
c- Rama de coñecemento de ciencias.
d- Rama de coñecemento de ciencias sociais e xurídicas.
e- Rama de coñecemento de arte e humanidades.

ESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
E SUPERIORES DE DESEÑO -

Visitas guiadas ás instalacións e charlas informativas sobre o 
sistema de acceso, o contido e as saídas profesionais dos ciclos 
formativos.


