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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
17274 Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s’estableixen 

convalidacions de mòduls professionals dels títols de formació professional 
del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seva aplicació, i es 
modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix 
l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

Una de les intencions perseguides per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, és millorar la flexibilitat entre els ensenyaments i facilitar els mecanismes de 
convalidacions i equivalències. En aquest sentit, l’article 44.6 disposa que el Govern ha de 
regular el règim de convalidacions i equivalències entre els cicles formatius de grau mitjà i 
superior de la formació professional i la resta d’ensenyaments i estudis oficials, escoltats 
els òrgans col·legiats corresponents.

Per fer-ho, primer el Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableix 
l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i, després de la seva 
derogació, el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació 
general de la formació professional del sistema educatiu, en el títol III, han determinat el 
règim de convalidacions dels mòduls professionals, i els aspectes procedimentals 
associats a les convalidacions i les exempcions.

El sistema de convalidacions de mòduls professionals dels títols de formació 
professional del sistema educatiu està regulat actualment per una sèrie d’ordres 
ministerials:

1r Ordre de 20 de desembre de 2001, per la qual es determinen convalidacions 
d’estudis de formació professional específica derivada de la Llei orgànica 1/1990, de 3 
d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

2n Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, per la qual s’estableixen convalidacions 
entre mòduls professionals de formació professional del sistema educatiu espanyol i 
mesures per a la seva aplicació.

3r Ordre ECD/1055/2017, de 26 d’octubre, per la qual es modifica l’Ordre 
ECD/2159/2014, de 7 de novembre, per la qual s’estableixen convalidacions entre mòduls 
professionals de formació professional del sistema educatiu espanyol i mesures per a la 
seva aplicació i es modifica l’Ordre de 20 de desembre de 2001, per la qual es determinen 
convalidacions d’estudis de formació professional específica derivada de la Llei orgànica 
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

Aquesta dispersió normativa dificulta l’aplicació de criteris homogenis en els 
procediments de convalidació, la qual cosa fa necessària l’aprovació d’aquest Reial decret.

Així mateix, cal esmentar que aquest Reial decret s’adequa als principis de bona 
regulació que conté la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, transparència i eficiència, en la mesura que la complexitat provocada per la 
coexistència de diverses normes reguladores, així com de títols de formació professional 
definits tant en l’àmbit de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del 
sistema educatiu, com en l’àmbit de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, aconsella dictar 
una nova disposició, relativa a la convalidació d’estudis de formació professional, i, per 
tant, derogar les anteriors, que permeti reforçar la cooperació entre les administracions 
educatives, i no hi ha cap alternativa reguladora menys restrictiva de drets. A més, és 
coherent amb l’ordenament jurídic i permet una gestió més eficient dels recursos públics, 
de manera que les administracions educatives i els centres d’ensenyament de formació 
professional puguin agilitzar, en l’exercici de les seves competències, les convalidacions 
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existents entre mòduls professionals d’aquests ensenyaments que s’han de resoldre en els 
seus àmbits respectius.

D’altra banda, en el cas de les convalidacions la resolució de les quals és competència 
del Ministeri d’Educació i Formació Professional, de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i tenint 
present l’objectiu de millorar els procediments administratius associats a les convalidacions 
de formació professional, es manté un procediment que ha impulsat l’Administració 
electrònica, que redueix les càrregues administratives i agilitza la tramitació i resolució de 
convalidacions.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats 
autònomes, en el si de la Conferència Sectorial d’Educació, i n’han emès informe el 
Consell Escolar de l’Estat, el Consell General de la Formació Professional, la Comissió de 
Formació Professional de la Conferència d’Educació i el Ministeri de Política Territorial i 
Funció Pública.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.30a de la Constitució, que 
atribueix a l’Estat la competència exclusiva per a la regulació de les condicions d’obtenció, 
expedició i homologació de títols acadèmics i professionals.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i Formació Professional, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, escoltat el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 9 de 
desembre de 2020,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquest Reial decret és establir les condicions de convalidació de mòduls 
professionals de diferents títols de formació professional del sistema educatiu, de grau 
mitjà i de grau superior, destinades a l’alumnat matriculat en aquests ensenyaments.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret és aplicable a la convalidació de:

a) Mòduls professionals inclosos en títols de formació professional, de grau mitjà o 
de grau superior, derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general 
del sistema educatiu, segons que recull l’annex I.

b) Mòduls professionals inclosos en un títol de formació professional de grau mitjà o 
de grau superior, derivat de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, quan 
s’aporten mòduls professionals inclosos en un títol de formació professional derivat de la 
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, segons que 
recull l’annex II.

c) Mòduls professionals inclosos en diferents títols de formació professional, de grau 
mitjà o de grau superior, quan tots dos títols són derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació, segons que recull l’annex III.

d) Mòduls professionals inclosos en un títol de formació professional de grau superior, 
derivat bé de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema 
educatiu, o bé de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, quan s’aporten estudis 
universitaris.

2. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret les convalidacions 
entre els mòduls professionals de formació professional bàsica, a excepció de les 
condicions i els procediments aplicables, que són els que indica aquest Reial decret.
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a) Els mòduls professionals de formació professional bàsica que tinguin assignats 
diferents codis i tinguin denominacions idèntiques són objecte de convalidació 
independentment del cicle formatiu a què pertanyin.

b) Les convalidacions que estableix l’article 19 del Reial decret 127/2014, de 28 de 
febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la formació professional bàsica dels 
ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s’han de resoldre en els 
termes que indica el paràgraf anterior d’aquest apartat.

Article 3. Principis generals.

1. Aquest Reial decret preveu convalidacions entre mòduls professionals de formació 
professional que, encara que no tinguin denominacions idèntiques, es considera que 
inclouen uns resultats d’aprenentatge o unes capacitats terminals, uns continguts i una 
durada similars.

2. Els mòduls professionals que tinguin els mateixos codis, les mateixes 
denominacions, capacitats terminals o resultats d’aprenentatge, continguts i durada es 
consideren mòduls idèntics, independentment del cicle formatiu a què pertanyin, i s’han de 
traslladar les qualificacions obtingudes en els mòduls professionals superats a qualsevol 
dels cicles en què els mòduls esmentats estiguin inclosos.

3. Cada mòdul professional convalidat s’ha de recollir en els documents acadèmics, 
als efectes de càlcul de la nota mitjana del cicle formatiu de formació professional, amb la 
qualificació obtinguda pel sol·licitant en el mòdul professional cursat que consti en la 
documentació acadèmica corresponent.

En aquells casos en què la convalidació exigeixi considerar més d’un mòdul 
professional, la qualificació final és el resultat del càlcul de la mitjana aritmètica de les 
qualificacions obtingudes en els mòduls, i únicament és aplicable quan s’aportin mòduls 
professionals de formació professional del sistema educatiu.

4. El mòdul professional de formació en centres de treball mai no és susceptible de 
convalidació, sinó d’exempció total o parcial. Aquesta exempció s’ha de resoldre d’acord 
amb el procediment establert per cada Administració competent.

5. El mòdul professional de projecte corresponent a títols de formació professional de 
grau superior no pot ser objecte de convalidació ni d’exempció en cap cas.

6. Els mòduls professionals de formació i orientació laboral i d’empresa i iniciativa 
emprenedora inclosos en els reials decrets que regulen els títols de formació professional 
aprovats de conformitat amb la regulació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, es convaliden independentment del cicle formatiu de grau mitjà o superior a 
què pertanyin.

7. El mòdul professional d’anglès o llengua estrangera, sempre que es tracti de la 
mateixa llengua, és objecte de convalidació amb mòduls professionals o certificacions 
acadèmiques oficials de nivell avançat B2, per a cicles formatius de grau superior, de nivell 
intermedi B1 o superior, per a cicles formatius de grau mitjà, i titulacions universitàries 
oficials en Filologia o Traducció i Interpretació, de la mateixa especialitat que la llengua 
estrangera que es vol convalidar.

8. Els mòduls professionals i les matèries d’estudis universitaris oficials que hagin 
estat prèviament convalidats, reconeguts, o superats per compensació, no poden ser 
aportats per sol·licitar la convalidació d’altres mòduls professionals.

9. L’experiència professional i la formació no formal no poden ser aportades per a la 
convalidació de mòduls professionals de títols de formació professional del sistema 
educatiu, si no han estat objecte de reconeixement a través d’un procediment d’acreditació 
de competències professionals.

10. D’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, 
sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior, les convalidacions entre 
estudis universitaris i de formació professional es poden sol·licitar quan aquests últims 
pertanyin a l’espai de l’educació superior. A més, el nombre de mòduls professionals dels 
cicles de grau superior convalidats no pot superar el 60% de la totalitat de crèdits ECTS 
que estableix el Reial decret pel qual s’estableix el títol tècnic superior i se’n fixen els 
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aspectes bàsics del currículum, sempre que s’aportin ensenyaments universitaris que 
estiguin relacionats amb el camp de coneixement i hi hagi similitud entre les competències, 
els coneixements i els resultats d’aprenentatge.

Els mòduls professionals convalidats així, com també els que es convalidin aportant 
estudis anteriors a la LOGSE, no porten assignada cap puntuació, consten en l’expedient 
de l’alumnat com a convalidat i no computen als efectes de càlcul de la nota mitjana del 
cicle formatiu.

CAPÍTOL II

Procediment per a les convalidacions

Secció 1a. Iniciació del procediment. Sol·licituds

Article 4. Condicions aplicables a la iniciació del procediment. Presentació de sol·licituds.

La sol·licitud de convalidació s’ha de presentar davant la direcció del centre docent en 
què l’alumnat està matriculat per cursar els ensenyaments per als quals sol·licita la 
convalidació, seguint el model de l’annex V.

El sol·licitant ha d’haver satisfet els drets de matrícula en els ensenyaments per als 
quals sol·licita la convalidació.

Article 5. Terminis per sol·licitar les convalidacions que resol el Ministeri d’Educació i 
Formació Professional.

El termini de presentació de sol·licituds de convalidació que resol la Sub-direcció 
General d’Ordenació i Innovació de la Formació Professional s’inicia el dia en què comença 
el curs escolar i finalitza l’últim dia del curs escolar. Només es pot presentar una única 
sol·licitud de convalidació per curs acadèmic.

Es tracten amb preferència els expedients presentats des de l’inici del termini per 
efectuar la matrícula fins a la finalització del mes d’octubre de cada curs escolar.

Article 6. Documentació per sol·licitar la convalidació de mòduls professionals.

1. Per sol·licitar la convalidació de mòduls professionals, el sol·licitant ha de presentar 
davant la direcció del centre docent en què està matriculat la documentació següent:

a) El model de sol·licitud que estableix a aquest efecte l’annex V d’aquest Reial 
decret, indicant de manera expressa en la sol·licitud el codi i la denominació exacta del 
mòdul o els mòduls professionals per als quals sol·licita la convalidació, que estableixen 
els reials decrets dels títols.

b) La certificació acadèmica oficial en què consti la qualificació obtinguda en les 
matèries o els mòduls professionals cursats.

2. En cas que el sol·licitant demani una convalidació de mòduls professionals amb 
estudis universitaris cursats, a més, ha d’aportar la documentació següent:

a) L’original o la còpia simple dels programes oficials de les matèries o assignatures 
cursades, segellats degudament pel centre universitari corresponent.

b) La certificació de la universitat en què consti que els programes que s’adjunten 
són els cursats i superats realment per l’alumne o l’alumna.

3. En cas que el sol·licitant demani la convalidació de mòduls professionals amb 
unitats de competència acreditades oficialment, ha d’aportar la documentació següent:

a) La certificació oficial de l’Administració competent, si les unitats de competència 
han estat adquirides mitjançant un procediment d’avaluació i acreditació de les 
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competències professionals que estableix el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de 
reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

b) El certificat de professionalitat expedit per l’Administració laboral competent, 
obtingut d’acord amb el que estableix el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es 
regulen els certificats de professionalitat.

Article 7. Registre de sol·licituds de convalidació.

1. El centre educatiu ha de dur a terme el registre telemàtic de totes les sol·licituds 
presentades en el moment en què l’alumnat lliuri la sol·licitud de convalidació.

2. En el cas de les convalidacions que resol la Sub-direcció General d’Ordenació i 
Innovació de la Formació Professional, el centre educatiu ha de remetre telemàticament 
les sol·licituds de convalidació i la documentació aportada pel sol·licitant a través de la seu 
electrònica corresponent.

3. El sol·licitant, amb el registre previ de les seves dades personals, pot descarregar 
la resolució de la seva sol·licitud des de la mateixa seu electrònica. Mentre el sol·licitant no 
hagi obtingut la resolució per part del Ministeri d’Educació i Formació Professional, no està 
eximit de l’assistència a classe i de la presentació a les avaluacions corresponents.

Secció 2a. Finalització del procediment. Resolució de convalidacions

Article 8. Convalidacions la resolució de les quals correspon als centres educatius.

1. La resolució de les convalidacions les correspondències de les quals estan 
recollides en els annexos I, II, III i IV d’aquest Reial decret correspon a la direcció del 
centre educatiu públic o, si s’escau i d’acord amb el que estableixin les administracions 
educatives, a la direcció del centre privat autoritzat per impartir ensenyaments de formació 
professional, en què el sol·licitant estigui matriculat.

2. Les administracions educatives poden, en el seu àmbit de competències, establir 
procediments per a les convalidacions corresponents a mòduls professionals propis que 
formin part dels seus currículums autonòmics, sempre que es tracti de mòduls idèntics, 
independentment del cicle formatiu a què pertanyin.

Article 9. Convalidacions la resolució de les quals correspon al Ministeri d’Educació i 
Formació Professional.

Les convalidacions que no preveu aquest Reial decret les ha de resoldre amb caràcter 
individualitzat la Sub-direcció General d’Ordenació i Innovació de la Formació Professional 
del Ministeri d’Educació i Formació Professional, en l’àmbit de les seves competències, en 
els supòsits següents:

a) L’aportació d’estudis universitaris oficials per sol·licitar la convalidació de mòduls 
professionals inclosos en títols de formació professional regulats a l’empara de la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, o de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, a excepció del 
mòdul professional de llengua estrangera, segons l’article 4.7 d’aquest Reial decret.

b) L’aportació de títols de formació professional i mòduls experimentals de nivell II o 
nivell III, regulats a l’empara de la Llei 14/1970, de 4 d’agost, general d’educació i 
finançament de la reforma educativa, per sol·licitar la convalidació de mòduls professionals 
inclosos en títols regulats a l’empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o de la Llei 
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, a excepció del mòdul professional de llengua estrangera, 
segons l’article 4.7 d’aquest Reial decret.

c) L’aportació de títols regulats a l’empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
per sol·licitar la convalidació de mòduls professionals inclosos en títols regulats a l’empara 
de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre.
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Article 10. Resolució i registre de les sol·licituds de convalidació.

1. La Sub-direcció General d’Ordenació i Innovació de la Formació Professional o la 
direcció del centre, segons que correspongui, han de resoldre de manera favorable o 
desfavorable la convalidació sol·licitada, a partir del que estableix aquest Reial decret.

2. La resolució favorable de la convalidació dels mòduls professionals que escaiguin 
s’ha de registrar en l’expedient acadèmic de l’alumne, en les actes d’avaluació i en 
qualsevol certificació acadèmica, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1147/2011, 
de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del 
sistema educatiu.

3. En aplicació dels articles 21 i 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en cas que hagin transcorregut sis 
mesos sense que s’hagi notificat una resolució expressa, el sol·licitant ha d’entendre 
desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.

Article 11. Recursos.

1. Davant la resolució de la convalidació, la persona interessada hi pot interposar un 
recurs d’alçada en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, 
d’acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. El recurs esmentat s’ha 
de presentar davant:

a) L’Administració educativa de la qual depèn el centre, en cas que la resolució sigui 
emesa per la direcció del centre educatiu.

b) La Secretaria General de Formació Professional del Ministeri d’Educació i 
Formació Professional, en cas que la resolució sigui emesa pel Ministeri d’Educació i 
Formació Professional.

2. La resolució del recurs d’alçada per l’òrgan competent posa fi a la via administrativa.
3. Contra la resolució del recurs d’alçada no s’hi pot interposar cap altre recurs 

administratiu, excepte el recurs extraordinari de revisió, en els casos que estableix l’article 
125.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, o bé un recurs contenciós administratiu, segons el 
que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Disposició addicional primera. Titulacions equivalents.

Els estudis que tinguin concedida l’equivalència específica o genèrica, a efectes 
acadèmics i/o professionals, amb títols de formació professional, així com els títols expedits 
a l’estranger que hagin estat homologats amb títols del sistema educatiu espanyol, no 
poden ser aportats al seu torn per a la convalidació de mòduls professionals ni per a 
l’equivalència amb altres títols de formació professional del sistema educatiu espanyol.

L’equivalència específica vinculada a titulacions declarades equivalents ha d’aparèixer 
publicada en els reials decrets dels títols de formació professional.

L’equivalència genèrica, lligada al nivell educatiu i no a un títol concret, vinculada a 
formacions externes al sistema educatiu espanyol i impartides per centres autoritzats, és 
la declarada equivalent mitjançant la normativa corresponent del Ministeri d’Educació i 
Formació Professional.

Disposició addicional segona. Convalidació del mòdul professional de formació i 
orientació laboral aportant el títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos 
Professionals, derivat de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general 
del sistema educatiu.

Les persones en possessió del títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos 
Professionals derivat de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, obtenen la convalidació 
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del mòdul professional de formació i orientació laboral de qualsevol títol de formació 
professional aprovat de conformitat amb la regulació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig.

Disposició addicional tercera. Convalidació del mòdul professional de formació i 
orientació laboral.

Sense perjudici del que estableixen altres normes, per a la convalidació del mòdul 
professional de formació i orientació laboral inclòs en els títols derivats de la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, és necessària l’acreditació de la formació establerta per a 
l’acompliment de les funcions de nivell bàsic de l’activitat preventiva, expedida d’acord amb 
el que disposa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament 
dels serveis de prevenció, amb la indicació expressa dels continguts superats.

Disposició addicional quarta. No increment de la despesa pública.

Les mesures que inclou aquest Reial decret no poden comportar un increment de 
dotacions ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició addicional cinquena. Convalidacions entre mòduls professionals inclosos en 
altres títols de formació professional.

Les convalidacions que recullen els annexos I, II, III i IV d’aquest Reial decret, així com 
les que recullen els annexos corresponents dels reials decrets dels títols publicats amb 
posterioritat al 5 de març de 2017, són aplicables als mòduls professionals inclosos en 
qualsevol cicle formatiu, independentment del títol de formació professional a què pertanyi.

Disposició transitòria primera. Resolució de convalidacions ja iniciades.

Els expedients de convalidacions iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret han de continuar la seva tramitació pel Ministeri d’Educació i Formació 
Professional o per les administracions educatives de les comunitats autònomes, en l’àmbit 
de les seves competències respectives, d’acord amb la legislació vigent en l’inici del procés 
de tramitació.

Disposició transitòria segona. Convalidació de mòduls de formació i orientació laboral de 
títols emparats en la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del 
sistema educatiu.

1. Mentre es continuïn impartint cicles formatius derivats de la Llei orgànica 1/1990, 
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, els mòduls professionals de 
formació i orientació laboral de títols de grau mitjà els ha de convalidar la direcció del 
centre educatiu quan s’aporti qualsevol mòdul de formació i orientació laboral de títols de 
formació professional derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

2. Així mateix, la convalidació de mòduls professionals de formació i orientació laboral 
de títols de grau superior derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, no és possible 
quan s’aportin mòduls professionals de formació i orientació laboral de títols derivats de la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Disposició derogatòria única. Derogació de normes.

1. Queda derogat l’article 38.3 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual 
s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

2. Queda derogat l’annex relatiu a les convalidacions de mòduls professionals que 
estableixen els reials decrets que regulen els títols de formació professional derivats de la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, publicats amb anterioritat al 5 de març de 2017, i els 
reials decrets esmentats són els següents: Reial decret 1394/2007, de 29 d’octubre; Reial 
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decret 1395/2007, de 29 d’octubre; Reial decret 1396/2007, de 29 d’octubre; Reial decret 
1397/2007, de 29 d’octubre; Reial decret 1398/2007, de 29 d’octubre; Reial decret 
1399/2007, de 29 d’octubre; Reial decret 1685/2007, de 14 de desembre; Reial decret 
1686/2007, de 14 de desembre; Reial decret 1687/2007, de 14 de desembre; Reial decret 
1688/2007, de 14 de desembre; Reial decret 1689/2007, de 14 de desembre; Reial decret 
1690/2007, de 14 de desembre; Reial decret 1691/2007, de 14 de desembre; Reial decret 
1692/2007, de 14 de desembre; Reial decret 174/2008, de 8 de febrer; Reial decret 
175/2008, de 8 de febrer; Reial decret 176/2008, de 8 de febrer; Reial decret 177/2008, de 
8 de febrer; Reial decret 178/2008, de 8 de febrer; Reial decret 219/2008, de 15 de febrer; 
Reial decret 220/2008, de 15 de febrer; Reial decret 954/2008, de 6 de juny; Reial decret 
955/2008, de 6 de juny; Reial decret 1177/2008, d’11 de juliol; Reial decret 1796/2008, de 
3 de novembre; Reial decret 1797/2008, de 3 de novembre; Reial decret 1798/2008, de 3 
de novembre; Reial decret 1254/2009, de 24 de juliol; Reial decret 1255/2009, de 24 de 
juliol; Reial decret 1629/2009, de 30 d’octubre; Reial decret 1630/2009, de 30 d’octubre; 
Reial decret 1631/2009, de 30 d’octubre; Reial decret 1632/2009, de 30 d’octubre; Reial 
decret 1633/2009, de 30 d’octubre; Reial decret 1634/2009, de 30 d’octubre; Reial decret 
450/2010, de 16 d’abril; Reial decret 451/2010, de 16 d’abril; Reial decret 452/2010, de 16 
d’abril; Reial decret 453/2010, de 16 d’abril; Reial decret 454/2010, de 16 d’abril; Reial 
decret 686/2010, de 20 de maig; Reial decret 687/2010, de 20 de maig; Reial decret 
688/2010, de 20 de maig; Reial decret 689/2010, de 20 de maig; Reial decret 690/2010, de 
20 de maig; Reial decret 1127/2010, de 10 de setembre; Reial decret 1128/2010, de 10 de 
setembre; Reial decret 1129/2010, de 10 de setembre; Reial decret 1792/2010, de 30 de 
desembre; Reial decret 1793/2010, de 30 de desembre; Reial decret 254/2011, de 28 de 
febrer; Reial decret 255/2011, de 28 de febrer; Reial decret 256/2011, de 28 de febrer; 
Reial decret 257/2011, de 28 de febrer; Reial decret 258/2011, de 28 de febrer; Reial 
decret 259/2011, de 28 de febrer; Reial decret 260/2011, de 28 de febrer; Reial decret 
384/2011, de 18 de març; Reial decret 385/2011, de 18 de març; Reial decret 386/2011, de 
18 de març; Reial decret 387/2011, de 18 de març; Reial decret 880/2011, de 24 de juny; 
Reial decret 881/2011, de 24 de juny; Reial decret 882/2011, de 24 de juny; Reial decret 
883/2011, de 24 de juliol; Reial decret 1571/2011, de 4 de novembre; Reial decret 
1572/2011, de 4 de novembre; Reial decret 1573/2011, de 4 de novembre; Reial decret 
1574/2011, de 4 de novembre; Reial decret 1575/2011, de 4 de novembre; Reial decret 
1576/2011, de 4 de novembre; Reial decret 1577/2011, de 4 de novembre; Reial decret 
1578/2011, de 4 de novembre; Reial decret 1579/2011, de 4 de novembre; Reial decret 
1580/2011, de 4 de novembre; Reial decret 1581/2011, de 4 de novembre; Reial decret 
1582/2011, de 4 de novembre; Reial decret 1583/2011, de 4 de novembre; Reial decret 
1584/2011, de 4 de novembre; Reial decret 1585/2011, de 4 de novembre; Reial decret 
1586/2011, de 4 de novembre; Reial decret 1587/2011, de 4 de novembre; Reial decret 
1588/2011, de 4 de novembre; Reial decret 1589/2011, de 4 de novembre; Reial decret 
1590/2011, de 4 de novembre; Reial decret 1591/2011, de 4 de novembre; Reial decret 
1592/2011, de 4 de novembre; Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre; Reial decret 
1678/2011, de 18 de novembre; Reial decret 1680/2011, de 18 de novembre; Reial decret 
1681/2011, de 18 de novembre; Reial decret 1682/2011, de 18 de novembre; Reial decret 
1683/2011, de 18 de novembre; Reial decret 1684/2011, de 18 de novembre; Reial decret 
1685/2011, de 18 de novembre; Reial decret 1686/2011, de 18 de novembre; Reial decret, 
1687/2011, de 18 de novembre; Reial decret 1688/2011, de 18 de novembre; Reial decret 
1689/2011, de 18 de novembre; Reial decret 1690/2011, de 18 de novembre; Reial decret 
1691/2011, de 18 de novembre; Reial decret 553/2012, de 23 de març; Reial decret 
554/2012, de 23 de març; Reial decret 555/2012, de 23 de març; Reial decret 556/2012, 
de 23 de març; Reial decret 1071/2012, de 13 de juliol; Reial decret 1072/2012, de 13 de 
juliol; Reial decret 1073/2012, de 13 de juliol; Reial decret 1074/2012, de 13 de juliol; Reial 
decret 1075/2012, de 13 de juliol; Reial decret 1144/2012, de 27 de juliol; Reial decret 
1145/2012, de 27 de juliol; Reial decret 1585/2012, de 23 de novembre; Reial decret 
174/2013, de 8 de març; Reial decret 175/2013, de 8 de març; Reial decret 779/2013, d’11 
d’octubre; Reial decret 905/2013, de 22 de novembre; Reial decret 906/2013, de 22 de 
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novembre; Reial decret 907/2013, de 22 de novembre; Reial decret 767/2014, de 12 de 
setembre; Reial decret 768/2014, de 12 de setembre; Reial decret 769/2014, de 12 de 
setembre; Reial decret 770/2014, de 12 de setembre; Reial decret 771/2014, de 12 de 
setembre; Reial decret 772/2014, de 12 de setembre; Reial decret 831/2014, de 3 
d’octubre; Reial decret 832/2014, de 3 d’octubre; Reial decret 636/2015, de 10 de juliol; 
Reial decret 838/2015, de 21 de setembre; Reial decret 113/2017, de 17 de febrer, i Reial 
decret 114/2017, de 17 de febrer.

3. Queden derogades l’Ordre de 20 de desembre de 2001, per la qual es determinen 
convalidacions d’estudis de formació professional específica derivada de la Llei orgànica 
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i l’Ordre ECD/2159/2014, 
de 7 de novembre, per la qual s’estableixen convalidacions entre mòduls professionals de 
formació professional del sistema educatiu espanyol i mesures per a la seva aplicació i es 
modifica l’Ordre de 20 de desembre de 2001, per la qual es determinen convalidacions 
d’estudis de formació professional específica derivada de la Llei orgànica 1/1990, de 3 
d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual 
s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

S’afegeix un nou apartat sisè a l’article 40, que queda redactat en els termes següents:

«6. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment de 
convalidació és de sis mesos, a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.30a de la Constitució, que 
atribueix a l’Estat la competència exclusiva per a la regulació de les condicions d’obtenció, 
expedició i homologació de títols acadèmics i professionals.

Disposició final tercera. Desplegament i execució.

S’autoritza la persona titular del Ministeri d’Educació i Formació Professional a dictar 
totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest 
Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 9 de desembre de 2020.

FELIPE R.

La ministra d’Educació i Formació Professional,
MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ
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ANNEX I

Convalidacions de mòduls professionals de títols de formació professional 
derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema 

educatiu

Formació aportada Formació a convalidar

Família 
professional

Cicles formatius / mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen) Grau Mòduls professionals a convalidar

(cicle formatiu a què pertany) Grau

Qualsevol 
família

Mòdul professional: formació i orientació 
laboral
(qualsevol cicle formatiu)

GS Formació i orientació laboral
(qualsevol cicle formatiu)

GS/
GM

Mòdul professional: formació i orientació 
laboral
(qualsevol cicle formatiu)

GM Formació i orientació laboral
(qualsevol cicle formatiu) GM

Mòdul professional: relacions en l’entorn
de treball
(qualsevol cicle formatiu)

GS
Mòdul professional: relacions en l’entorn
de treball
(qualsevol cicle formatiu)

GS/
GM

Mòdul professional: relacions en l’entorn
de treball
(qualsevol cicle formatiu)

GM Relacions en l’equip de treball
(qualsevol cicle formatiu) GM

Mòdul professional: administració, gestió
i comercialització en la petita empresa
(qualsevol cicle formatiu)

GS
Mòdul professional: administració, gestió
i comercialització en la petita empresa
(qualsevol cicle formatiu)

GS/
GM

Administració

Cicle formatiu: Gestió Administrativa
(RD 1662/1994, de 22 de juliol) GM

Administració, gestió i comercialització
en la petita empresa
(qualsevol cicle formatiu)

GM

Cicle formatiu: Administració i Finances
(RD 1659/1994, de 22 de juliol) GS

Administració, gestió i comercialització
en la petita empresa
(qualsevol cicle formatiu)

GS/
GM

Per a tots els cicles formatius de grau mitjà amb llengua estrangera

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de llengua estrangera de cicles 
formatius de grau mitjà o superior, en qualsevol de les seves 
denominacions, sempre que sigui la mateixa que la que es vol 
convalidar.

Mòduls professionals de llengua estrangera en qualsevol de 
les seves denominacions.

Certificat de nivell intermedi (B1), equivalent o superior, de 
l’escola oficial d’idiomes (RD 1629/2006, de 29 de desembre) 
sempre que sigui de la mateixa llengua estrangera que la que 
es vol convalidar.

Mòduls professionals de llengua estrangera en qualsevol de 
les seves denominacions.

Títol de grau en Filologia o Traducció i Interpretació, o 
equivalent, de la mateixa especialitat que la llengua 
estrangera que es vol convalidar.

Mòduls professionals de llengua estrangera en qualsevol de 
les seves denominacions.
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Per a tots els cicles formatius de grau superior amb llengua estrangera

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de llengua estrangera de cicles 
formatius de grau superior, en qualsevol de les seves 
denominacions, sempre que sigui la mateixa que la que es vol 
convalidar.

Mòduls professionals de llengua estrangera en qualsevol de 
les seves denominacions.

Certificat de nivell avançat (B2), equivalent o superior, de 
l’escola oficial d’idiomes (RD 1629/2006, de 29 de desembre) 
sempre que sigui de la mateixa llengua estrangera que la que 
es vol convalidar.

Mòduls professionals de llengua estrangera en qualsevol de 
les seves denominacions.

Títol de grau en Filologia o Traducció i Interpretació, o 
equivalent, de la mateixa especialitat que la llengua 
estrangera que es vol convalidar.

Mòduls professionals de llengua estrangera en qualsevol de 
les seves denominacions.

Per a tots els cicles formatius amb segona llengua estrangera

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

MP segona llengua estrangera, sempre que sigui la mateixa 
que la que es vol convalidar. Segona llengua estrangera.

Certificat de nivell intermedi (B1), equivalent o superior, de 
l’escola oficial d’idiomes (RD 1629/2006, de 29 de desembre) 
sempre que sigui de la mateixa llengua estrangera que la que 
es vol convalidar.

Segona llengua estrangera.

Títol de grau en Filologia o Traducció i Interpretació, o 
equivalent, de la mateixa especialitat que la llengua 
estrangera que es vol convalidar.

Segona llengua estrangera.

Fabricació mecànica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

GRAU MITJÀ

Tècnic en Mecanització
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)

Tècnic en Joieria
(RD 498/2003, de 2 de maig)

Preparació i programació de màquines de fabricació 
mecànica.
Sistemes auxiliars de fabricació mecànica.

Mecanització en joieria per CNC.

Química

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

GRAU SUPERIOR
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Química

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Tècnic Superior en Salut Ambiental
(RD 540/1995, de 7 d’abril)

(Sanitat)

Tècnic Superior en Química Ambiental
(RD 812/1993, de 28 de maig)

Contaminació atmosfèrica, sorolls i radiacions.
Productes químics i vectors d’interès en la salut pública. Control d’emissions a l’atmosfera.

Residus sòlids i medi construït. Control de residus.

Sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

GRAU MITJÀ

Tècnic en Atenció Sociosanitària
(RD 496/2003, de 2 de maig)

(serveis socioculturals i a la comunitat)

Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Cicle complet.
Higiene del medi hospitalari i neteja de material.
Promoció de la salut i suport psicològic al pacient.
Tècniques bàsiques d’infermeria.

Tècnic Superior en Documentació Sanitària
(RD 543/1995, de 7 d’abril)

Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Cicle complet. Operacions administratives i documentació sanitària.

Serveis socioculturals i a la comunitat

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

GRAU MITJÀ

Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

(Sanitat)

Tècnic en Atenció Sociosanitària
(RD 496/2003, de 2 de maig)

Cicle complet. Atenció sanitària. Higiene.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Integració Social
(RD 2061/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Animació Sociocultural
(RD 2058/1995, de 22 de desembre)

Context i metodologia de la intervenció social. Metodologia de la intervenció social.
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Família: activitats agràries

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Activitats agràries

Cicle formatiu:
Gestió i Organització d’Empreses 
Agropecuàries
(RD 1711/1996, de 12 de juliol)

Organització i gestió d’una explotació agrària familiar
(Explotacions Agràries Extensives)
(RD 1715/1996, de 12 de juliol)
(Explotacions Agrícoles Intensives)
(RD 1716/1996, de 12 de juliol)
(Explotacions Ramaderes)
(RD 1717/1996, de 12 de juliol)
(Jardineria)
(RD 1714/1996, de 12 de juliol)
(Treballs Forestals i de Conservació del Medi Natural)
(RD 1713/1996, de 12 de juliol)

Cicle formatiu:
Gestió i Organització dels Recursos 
Naturals i Paisatgístics
(RD 1712/1996, de 12 de juliol)

Organització i gestió d’una explotació agrària familiar
(Explotacions Agràries Extensives)
(RD 1715/1996, de 12 de juliol)
(Explotacions Agrícoles Intensives)
(RD 1716/1996, de 12 de juliol)
(Explotacions Ramaderes)
(RD 1717/1996, de 12 de juliol)
(Jardineria)
(RD 1714/1996, de 12 de juliol)
(Treballs Forestals i de Conservació del Medi Natural)
(RD 1713/1996, de 12 de juliol)

Mòdul professional:
organització i gestió d’una empresa 
agrària
(Gestió i Organització d’Empreses 
Agropecuàries)
(RD 1711/1996, de 12 de juliol)
(Gestió i Organització dels Recursos 
Naturals i Paisatgístics)
(RD 1712/1996, de 12 de juliol)

Organització i gestió d’una explotació agrària familiar
(Explotacions Agràries Extensives)
(RD 1715/1996, de 12 de juliol)
(Explotacions Agrícoles Intensives)
(RD 1716/1996, de 12 de juliol)
(Explotacions Ramaderes)
(RD 1717/1996, de 12 de juliol)
(Jardineria)
(RD 1714/1996, de 12 de juliol)
(Treballs Forestals i de Conservació del Medi Natural)
(RD 1713/1996, de 12 de juliol)
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Família: activitats físiques i esportives

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Activitats físiques
i esportives

Cicle formatiu:
Animació d’Activitats Físiques
i Esportives
(RD 2048/1995, de 22 de desembre)

Activitats físiques per a persones amb discapacitats
(Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural)
(RD 2049/1995, de 22 de desembre)

Dinàmica de grups
(Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural)
(RD 2049/1995, de 22 de desembre)

Fonaments biològics, salut i primers auxilis
(Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural)
(RD 2049/1995, de 22 de desembre)

Mòdul professional:
animació i dinàmica de grups
(Animació d’Activitats Físiques
i Esportives)
(RD 2048/1995, de 22 de desembre)

Dinàmica de grups
(Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural)
(RD 2049/1995, de 22 de desembre)

Mòdul professional:
activitats físiques per a persones
amb discapacitats
(Animació d’Activitats Físiques
i Esportives)
(RD 2048/1995, de 22 de desembre)

Activitats físiques per a persones
Amb discapacitats
(Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural)
(RD 2049/1995, de 22 de desembre)

Mòduls professionals:
fonaments biològics i bases
del condicionament físic +
primers auxilis i socorrisme aquàtic
(Animació d’Activitats Físiques
i Esportives)
(RD 2048/1995, de 22 de desembre)

Fonaments biològics, salut i primers auxilis
(Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural)
(RD 2049/1995, de 22 de desembre)

Serveis 
socioculturals i a la 
comunitat

Cicle formatiu:
Animació Sociocultural
(RD 2058/1995, de 22 de desembre)

Dinàmica de grups
(Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural)
(RD 2049/1995, de 22 de desembre)

Cicle formatiu:
Educació Infantil
(RD 2059/1995, de 22 de desembre)

Dinàmica de grups
(Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural)
(RD 2049/1995, de 22 de desembre)

Mòdul professional:
animació i dinàmica de grups
(Animació Sociocultural)
(RD 2058/1995, de 22 de desembre)
(Educació Infantil)
(RD 2059/1995, de 22 de desembre.

Dinàmica de grups
(Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural)
(RD 2049/1995, de 22 de desembre)
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Família: activitats maritimopesqueres

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Activitats 
maritimopesqueres

Cicle formatiu:
Supervisió i Control de Màquines
i Instal·lacions del Vaixell
(RD 722/1994, de 22 d’abril)

Seguretat, supervivència i primers auxilis al mar
(Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions 
del Vaixell)
(RD 725/1994, de 22 d’abril)
(Pesca i Transport Marítim)
(RD 724/1994, de 22 d’abril)
Seguretat, supervivència i primers auxilis al mar
(Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions 
del Vaixell)
(RD 725/1994, de 22 d’abril)
(Pesca i Transport Marítim)
(RD 724/1994, de 22 d’abril)

Mòdul professional:
seguretat, supervivència i primers auxilis 
al mar
(Supervisió i Control de Màquines
i Instal·lacions del Vaixell)
(RD 722/1994, de 22 d’abril)

Electricitat 
electrònica

Cicle formatiu:
Equips i Instal·lacions Electrotècniques
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

Instal·lacions i màquines elèctriques
(Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions 
del Vaixell)
(RD 725/1994, de 22 d’abril)

Fabricació 
mecànica

Cicle formatiu:
Construccions Metàl·liques
(RD 1656/1994, de 22 de juliol)

Tècniques auxiliars de manteniment industrial
(Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions del Vaixell)
(RD 722/1994, de 22 d’abril)

Cicle formatiu:
Soldadura i Caldereria
(RD 1657/1994, de 16 de desembre)

Operacions auxiliars de manteniment industrial
(Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions 
del Vaixell)
(RD 725/1994, de 22 d’abril)

Mòdul professional:
execució de processos de construccions 
metàl·liques
(Construccions Metàl·liques)
(RD 1656/1994, de 22 de juliol)

Tècniques auxiliars de manteniment industrial
(Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions del Vaixell)
(RD 722/1994, de 22 d’abril)

Manteniment
i serveis a la 
producció

Cicle formatiu:
Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques
i de Manutenció
(RD 2042/1995, de 22 de desembre)

Automatització, regulació i control
(Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions 
del Vaixell)
(RD 725/1994, de 22 d’abril)
(Pesca i Transport Marítim)
(RD 724/1994, de 22 d’abril)

Cicle formatiu:
Instal·lació i Manteniment 
Electromecànic de Maquinària
i Conducció de Línies
(RD 2045/1995, de 22 de desembre)

Automatització, regulació i control
(Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions 
del Vaixell)
(RD 725/1994, de 22 d’abril)
(Pesca i Transport Marítim)
(RD 724/1994, de 22 d’abril)

Instal·lacions i màquines elèctriques
(Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions 
del Vaixell)
(RD 725/1994, de 22 d’abril)
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Família: activitats maritimopesqueres

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Manteniment
i serveis a la 
producció

Cicle formatiu:
Manteniment d’Equip Industrial
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)

Instal·lacions i màquines elèctriques
(Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions 
del Vaixell)
(RD 725/1994, de 22 d’abril)

Tècniques auxiliars de manteniment industrial
(Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions 
del Vaixell)
(RD 725/1994, de 22 d’abril)

Cicle formatiu:
Manteniment Ferroviari
(RD 2047/1995, de 22 de desembre)

Instal·lacions i màquines elèctriques
(Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions 
del Vaixell)
(RD 725/1994, de 22 d’abril)

Cicle formatiu:
Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Automatització, regulació i control
(Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions 
del Vaixell)
(RD 725/1994, de 22 d’abril)
(Pesca i Transport Marítim)
(RD 724/1994, de 22 d’abril)

Cicle formatiu:
Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions 
de Fred, Climatització i Producció
de Calor
(RD 2046/1995, de 22 de desembre)

Instal·lacions i màquines elèctriques
(Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions 
del Vaixell)
(RD 725/1994, de 22 d’abril)

Mòduls professionals:
automatismes elèctrics, pneumàtics
i hidràulics + conducció i manteniment 
de línies automatitzades
(Instal·lació i Manteniment 
Electromecànic de Maquinària
i Conducció de Línies)
(RD 2045/1995, de 22 de desembre)

Automatització, regulació i control
(Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions 
del Vaixell)
(RD 725/1994, de 22 d’abril)
(Pesca i Transport Marítim)
(RD 724/1994, de 22 d’abril)

Mòdul professional:
muntatge i manteniment dels sistemes 
elèctric i electrònic
(Manteniment d’Equip Industrial)
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)

Instal·lacions i màquines elèctriques
(Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions 
del Vaixell)
(RD 725/1994, de 22 d’abril)

Mòdul professional:
sistemes automàtics en les instal·lacions
(Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques
i de Manutenció)
(RD 2042/1995, de 22 de desembre
(Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés)
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Automatització, regulació i control
(Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions 
del Vaixell)
(RD 725/1994, de 22 d’abril)
(Pesca i Transport Marítim)
(RD 724/1994, de 22 d’abril)

Mòdul professional:
tècniques de fabricació per al 
manteniment i muntatge
(Manteniment d’Equip Industrial)
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)

Tècniques auxiliars de manteniment industrial
(Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions del Vaixell)
(RD 722/1994, de 22 d’abril)
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Família: activitats maritimopesqueres

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Manteniment
de vehicles 
autopropulsats

Cicle formatiu:
Manteniment Aeromecànic
(RD 625/1995, de 21 d’abril)

Tècniques auxiliars de manteniment industrial
(Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions del Vaixell)
(RD 722/1994, de 22 d’abril)

Cicle formatiu:
Manteniment d’Aviònica
(RD 626/1995, de 21 d’abril)

Tècniques auxiliars de manteniment industrial
(Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions del Vaixell)
(RD 722/1994, de 22 d’abril)

Mòdul professional:
tècniques electromecàniques bàsiques 
per al manteniment
(Manteniment Aeromecànic)
(RD 625/1995, de 21 d’abril)
(Manteniment d’Aviònica)
(RD 626/1995, de 21 d’abril)

Tècniques auxiliars de manteniment industrial
(Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions del Vaixell)
(RD 722/1994, de 22 d’abril)

Família: administració

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Administració
Cicle formatiu:
Administració i Finances
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Elaboració i presentació de documents i informació
(Secretariat)
(RD 1658/1994, de 22 de juliol)

Elements de dret
(Secretariat)
(RD 1658/1994, de 22 de juliol)

Gestió administrativa de personal
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Gestió de dades
(Secretariat)
(RD 1658/1994, de 22 de juliol)

Productes i serveis financers i d’assegurances bàsics
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)
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Família: administració

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Administració

Cicle formatiu:
Secretariat
(RD 1658/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques i operatòria de teclats
(Administració i Finances)
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

Comunicació, arxivament de la informació i operatòria
de teclats
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Mòdul professional:
aplicacions informàtiques i operatòria
de teclats
(Administració i Finances)
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Elaboració i presentació de documents i informació
(Secretariat)
(RD 1658/1994, de 22 de juliol)

Gestió de dades
(Secretariat)
(RD 1658/1994, de 22 de juliol)

Mòduls professionals: elaboració i 
presentació de documents i informació + 
gestió de dades
(Secretariat)
(RD 1658/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques i operatòria de teclats
(Administració i Finances)
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

Mòduls professionals:
gestió comercial i serveis al client +
productes i serveis financers
i d’assegurances
(Administració i Finances)
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

Productes i serveis financers i d’assegurances bàsics
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Mòdul professional:
recursos humans
(Administració i Finances)
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

Gestió administrativa de personal
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)
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Família: administració

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Comerç i 
màrqueting

Cicle formatiu:
Comerç
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Cicle formatiu:
Comerç Internacional
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Cicle formatiu:
Gestió Comercial i Màrqueting
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Gestió comercial i servei d’atenció al client
(Administració i Finances)
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

Cicle formatiu:
Gestió del Transport
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Cicle formatiu:
Serveis al Consumidor
(RD 1652/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Mòdul professional:
aplicacions informàtiques de propòsit 
general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)
(Comerç Internacional)
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)
(Gestió Comercial i Màrqueting)
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)
(Gestió del Transport)
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)
(Serveis al Consumidor)
(RD 1652/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Informàtica

Cicle formatiu:
Administració de Sistemes informàtics
(RD 1660/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Cicle formatiu:
Desenvolupament d’Aplicacions 
Informàtiques
(RD 1661/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)
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Família: arts gràfiques

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Arts gràfiques

Cicle formatiu:
Disseny i Producció Editorial
(RD 2422/1994, de 16 de desembre)

Primeres matèries en arts gràfiques
(Enquadernació i Manipulacions de Paper i Cartró)
(RD 2426/1994, de 16 de desembre)
(Impressió en Arts Gràfiques)
(RD 2425/1994, de 16 de desembre)
(Preimpressió en Arts Gràfiques)
(RD 2424/1994, de 16 de desembre)

Processos d’arts gràfiques
(Enquadernació i Manipulacions de Paper i Cartró) (Impressió 
en Arts Gràfiques)
(RD 2425/1994, de 16 de desembre)
(Preimpressió en Arts Gràfiques)
(RD 2424/1994, de 16 de desembre)

Cicle formatiu:
Producció en Indústries d’Arts Gràfiques
(RD 2423/1994, de 16 de desembre)

Primeres matèries en arts gràfiques
(Enquadernació i Manipulacions de Paper i Cartró)
(RD 2426/1994, de 16 de desembre)
(Impressió en Arts Gràfiques)
(RD 2425/1994, de 16 de desembre)
(Preimpressió en Arts Gràfiques)
(RD 2424/1994, de 16 de desembre)

Processos d’arts gràfiques
(Enquadernació i Manipulacions de Paper i Cartró)
(RD 2426/1994, de 16 de desembre)
(Impressió en Arts Gràfiques)
(RD 2425/1994, de 16 de desembre)
(Preimpressió en Arts Gràfiques)
(RD 2424/1994, de 16 de desembre)

Seguretat en les indústries d’arts gràfiques
(Enquadernació i Manipulacions de Paper i Cartró)
(RD 2426/1994, de 16 de desembre)
(Impressió en Arts Gràfiques)
(RD 2425/1994, de 16 de desembre)

Mòdul professional:
Materials de producció en arts gràfiques
(Disseny i Producció Editorial)
(RD 2422/1994, de 16 de desembre)
(Producció en Indústries d’Arts 
Gràfiques)
(RD 2423/1994, de 16 de desembre)

Primeres matèries en arts gràfiques
(Enquadernació i Manipulacions de Paper i Cartró)
(RD 2426/1994, de 16 de desembre)
(Impressió en Arts Gràfiques)
(RD 2425/1994, de 16 de desembre)
(Preimpressió en Arts Gràfiques)
(RD 2424/1994, de 16 de desembre)

Mòdul professional:
plans de seguretat en indústries d’arts 
gràfiques
(Producció en Indústries d’Arts 
Gràfiques)
(RD 2423/1994, de 16 de desembre)

Seguretat en les indústries d’arts gràfiques
(Enquadernació i Manipulacions de Paper i Cartró)
(RD 2426/1994, de 16 de desembre)
(Impressió en Arts Gràfiques)
(RD 2425/1994, de 16 de desembre)
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Família: comerç i màrqueting

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Administració

Cicle formatiu:
Administració i Finances
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

Administració i gestió d’un petit establiment comercial
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)
(Comerç Internacional)
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)
(Gestió Comercial i Màrqueting)
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)
(Gestió del Transport)
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)
(Serveis al Consumidor)
(RD 1652/1994, de 22 de juliol)

Cicle formatiu:
Gestió Administrativa
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)

Cicle formatiu:
Secretariat
(RD 1658/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)
(Comerç Internacional)
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)
(Gestió Comercial i Màrqueting)
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)
(Gestió del Transport)
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)
(Serveis al Consumidor)
(RD 1652/1994, de 22 de juliol)

Mòdul professional:
aplicacions informàtiques
(Gestió Administrativa)
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)

Mòdul professional:
aplicacions informàtiques i operatòria
de teclats
(Administració i Finances)
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)
(Comerç Internacional)
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)
(Gestió Comercial i Màrqueting)
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)
(Gestió del Transport)
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)
(Serveis al Consumidor)
(RD 1652/1994, de 22 de juliol)
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Família: comerç i màrqueting

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Administració

Mòduls professionals:
elaboració i presentació de documents
i informació + gestió de dades
(Secretariat)
(RD 1658/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)
(Comerç Internacional)
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)
(Gestió Comercial i Màrqueting)
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)
(Gestió del Transport)
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)
(Serveis al Consumidor)
(RD 1652/1994, de 22 de juliol)

Comerç i 
màrqueting

Cicle formatiu:
Comerç Internacional
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)

Logística comercial
(Gestió Comercial i Màrqueting)
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)

Operacions d’emmagatzematge
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)

Cicle formatiu:
Gestió Comercial i Màrqueting
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)

Comercialització del servei de transport
(Gestió del Transport)
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)

Operacions de venda
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)

Cicle formatiu:
Gestió del Transport
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)

Logística comercial
(Gestió Comercial i Màrqueting)
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)

Operacions d’emmagatzematge
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)

Transport internacional de mercaderies
(Comerç Internacional)
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)

Cicle formatiu:
Serveis al Consumidor
(RD 1652/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)
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Família: comerç i màrqueting

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Comerç i 
màrqueting

Mòdul professional:
emmagatzematge de productes
(Comerç Internacional)
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)
(Gestió del Transport)
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)

Operacions d’emmagatzematge
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)

Mòdul professional:
aplicacions informàtiques de propòsit 
general
(Comerç Internacional)
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)
(Gestió Comercial i Màrqueting)
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)
(Gestió del Transport)
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)
(Serveis al Consumidor)
(RD 1652/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)

Mòduls professionals:
gestió de la compravenda + màrqueting 
en el punt de venda
(Gestió Comercial i Màrqueting)
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)

Operacions de venda
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)

Informàtica

Cicle formatiu:
Administració de Sistemes Informàtics
(RD 1660/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)
(Comerç Internacional)
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)
(Gestió Comercial i Màrqueting)
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)
(Gestió del Transport)
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)
(Serveis al Consumidor)
(RD 1652/1994, de 22 de juliol)

Cicle formatiu:
Desenvolupament d’Aplicacions 
Informàtiques
(RD 1661/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)
(Comerç Internacional)
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)
(Gestió Comercial i Màrqueting)
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)
(Gestió del Transport)
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)
(Serveis al Consumidor)
(RD 1652/1994, de 22 de juliol)
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Família: comerç i màrqueting

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat

Cicle formatiu:
Documentació Sanitària
(RD 543/1995, de 7 d’abril)

Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)
(Comerç Internacional)
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)
(Gestió Comercial i Màrqueting)
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)
(Gestió del Transport)
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)
(Serveis al Consumidor)
(RD 1652/1994, de 22 de juliol)

Mòdul professional:
aplicacions informàtiques generals
(Documentació Sanitària)
(RD 543/1995, de 7 d’abril)

Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)
(Comerç Internacional)
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)
(Gestió Comercial i Màrqueting)
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)
(Gestió del Transport)
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)
(Serveis al Consumidor)
(RD 1652/1994, de 22 de juliol)

Família: comunicació, imatge i so

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Arts gràfiques

Cicle formatiu:
Preimpressió en Arts Gràfiques
(RD 2424/1994, de 16 de desembre)

Tractament d’imatges fotogràfiques per procediments digitals
(Laboratori d’Imatge)
(RD 2037/1995, de 22 de desembre)

Mòdul professional:
tractament d’imatges
(Preimpressió en Arts Gràfiques)
(RD 2424/1994, de 16 de desembre)

Tractament d’imatges fotogràfiques per procediments digitals
(Laboratori d’Imatge)
(RD 2037/1995, de 22 de desembre)
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Família: comunicació, imatge i so

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Comunicació, 
imatge i so

Cicle formatiu:
Imatge
(RD 2033/1995, de 22 de desembre)

Mitjans tècnics audiovisuals
(Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles)
(RD 2034/1995, de 22 de desembre)

Processos d’imatge fotogràfica
(Laboratori d’Imatge)
(RD 2037/1995, de 22 de desembre)

Cicle formatiu:
Realització d’Audiovisuals i Espectacles
(RD 2035/1995, de 22 de desembre)

Llenguatges audiovisuals i escènics
(Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles)
(RD 2034/1995, de 22 de desembre)

Mitjans fotogràfics i audiovisuals
(Imatge)
(RD 2033/1995, de 22 de desembre)

Mitjans tècnics audiovisuals
(Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles)
(RD 2034/1995, de 22 de desembre)

Mitjans i llenguatges de comunicació visual
(Imatge)
(RD 2033/1995, de 22 de desembre)

Mòduls professionals:
il·luminació d’espais escènics + mitjans 
fotogràfics i audiovisuals
(Imatge)
(RD 2033/1995, de 22 de desembre)

Mitjans tècnics audiovisuals
(Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles)
(RD 2034/1995, de 22 de desembre)

Mòduls professionals: representacions 
escèniques i espectacles + sistemes 
tècnics de realització
(Realització d’Audiovisuals
i Espectacles)
(RD 2035/1995, de 22 de desembre)

Mitjans tècnics audiovisuals
(Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles)
(RD 2034/1995, de 22 de desembre)

Família: edificació i obra civil

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Edificació i obra 
civil

Cicle formatiu:
Desenvolupament de Projectes 
Urbanístics i Operacions Topogràfiques
(RD 2209/1993, de 17 de desembre)

Projecte d’obra civil
(Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció)
(RD 2208/1993, de 17 de desembre)

Representacions de construcció
(Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció)
(RD 2208/1993, de 17 de desembre)
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Família: edificació i obra civil

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Edificació i obra 
civil

Cicle formatiu:
Realització i Plans d’Obra
(RD 2210/1993, de 17 de desembre)

Organització dels treballs d’acabats de construcció
(Acabats de Construcció)
(RD 2211/1993, de 17 de desembre)

Organització dels treballs de maquinària de construcció
(Operació i Manteniment de Maquinària de Construcció)
(RD 2214/1993, de 17 de desembre)

Organització dels treballs d’obres de paleta
(Obres de Paleta)
(RD 2212/1993, de 17 de desembre)

Organització dels treballs d’obres de formigó
(Obres de Formigó)
(RD 2213/1993, de 17 de desembre)

Seguretat en la construcció
(Acabats de Construcció)
(RD 2211/1993, de 17 de desembre)
(Obres de Paleta)
(RD 2212/1993, de 17 de desembre)
(Obres de Formigó)
(RD 2213/1993, de 17 de desembre)
(Operació i Manteniment de Maquinària de Construcció)
(RD 2214/1993, de 17 de desembre)

Mòduls professionals:
Organització de talls d’obra + plans 
d’obra
(Realització i Plans d’Obra)
(RD 2210/1993, de 17 de desembre)

Organització dels treballs d’acabats de construcció
(Acabats de Construcció)
(RD 2211/1993, de 17 de desembre)

Organització dels treballs de maquinària de construcció
(Operació i Manteniment de Maquinària de Construcció)
(RD 2214/1993, de 17 de desembre)

Organització dels treballs d’obres de paleta
(Obres de Paleta)
(RD 2212/1993, de 17 de desembre)

Organització dels treballs d’obres de formigó
(Obres de Formigó)
(RD 2213/1993, de 17 de desembre)

Mòdul professional:
plans de seguretat en la construcció
(Realització i Plans d’Obra)
(RD 2210/1993, de 17 de desembre)

Seguretat en la construcció
(Acabats de Construcció)
(RD 2211/1993, de 17 de desembre)
(Obres de Paleta)
(RD 2212/1993, de 17 de desembre)
(Obres de Formigó)
(RD 2213/1993, de 17 de desembre)
(Operació i Manteniment de Maquinària de Construcció)
(RD 2214/1993, de 17 de desembre)

Mòdul professional:
projecte d’urbanització
(Desenvolupament de Projectes 
Urbanístics i Operacions Topogràfiques)
(RD 2209/1993, de 17 de desembre)

Projecte d’obra civil
(Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció)
(RD 2208/1993, de 17 de desembre)
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Família: electricitat i electrònica

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Electricitat
i electrònica

Cicle formatiu:
Desenvolupament de Productes 
Electrònics
(RD 620/1995, de 21 d’abril)

Qualitat
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)
(Equips i Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

Electrònica digital i microprogramable
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)

Electrònica general
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)

Cicle formatiu:
Equips i Instal·lacions Electrotècniques
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

Instal·lacions bàsiques
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)

Cicle formatiu:
Instal·lacions Electrotècniques
(RD 621/1995, de 21 d’abril)

Qualitat
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)
(Equips i Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

Cicle formatiu:
Sistemes de Regulació i Control 
Automàtics
(RD 619/1995, de 21 d’abril)

Qualitat
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)
(Equips i Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

Informàtica tècnica
(Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 621/1995, de 21 d’abril)

Cicle formatiu:
Sistemes de Telecomunicació
i Informàtics
(RD 622/1995, de 21 d’abril)

Qualitat
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)
(Equips i Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

Informàtica industrial
(Sistemes de Regulació i Control Automàtics)
(RD 619/1995, de 21 d’abril)

Sistemes electrònics d’informació
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)

Tècniques de programació
(Desenvolupament de Productes Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)
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Família: electricitat i electrònica

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Electricitat
i electrònica

Mòdul professional:
qualitat
(Desenvolupament de Productes 
Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)
(Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 621/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Regulació i Control 
Automàtics)
(RD 619/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Telecomunicació
i Informàtics)
(RD 622/1995, de 21 d’abril)

Qualitat
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)
(Equips i Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

Mòduls professionals: comunicacions 
industrials + informàtica industrial
(Sistemes de Regulació i Control 
Automàtics)
(RD 619/1995, de 21 d’abril)

Informàtica tècnica
(Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 621/1995, de 21 d’abril)

Mòdul professional:
electrònica analògica
(Desenvolupament de Productes 
Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)

Electrònica general
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)

Mòdul professional:
instal·lacions elèctriques d’interior
(Equips i Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

Instal·lacions bàsiques
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)

Mòdul professional:
lògica digital i microprogramable
(Desenvolupament de Productes 
Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)

Electrònica digital i microprogramable
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)

Mòdul professional:
sistemes operatius i llenguatges
de programació
(Sistemes de Telecomunicació
i Informàtics)
(RD 622/1995, de 21 d’abril)

Tècniques de programació
(Desenvolupament de Productes Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)
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Família: electricitat i electrònica

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Fabricació 
mecànica

Cicle formatiu:
Construccions Metàl·liques
(RD 1656/1994, de 22 de juliol)

Qualitat
(Equips i Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 623/1995, de 21 d’abril)
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)
(Desenvolupament de Productes Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)
(Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 621/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Regulació i Control Automàtics)
(RD 619/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Telecomunicació i Informàtics)
(RD 622/1995, de 21 d’abril)
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Família: electricitat i electrònica

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Fabricació 
mecànica

Cicle formatiu:
Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia
(RD 2418/1994, de 16 de desembre)

Qualitat
(Equips i Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 623/1995, de 21 d’abril)
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)
(Desenvolupament de Productes Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)
(Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 621/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Regulació i Control Automàtics)
(RD 619/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Telecomunicació i Informàtics)
(RD 622/1995, de 21 d’abril)

Cicle formatiu:
Producció per Mecanització
(RD 2417/1994, de 16 de desembre)

Qualitat
(Equips i Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 623/1995, de 21 d’abril)
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)
(Desenvolupament de Productes Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)
(Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 621/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Regulació i Control Automàtics)
(RD 619/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Telecomunicació i Informàtics)
(RD 622/1995, de 21 d’abril)

Mòdul professional:
control de qualitat en la fabricació 
mecànica
(Producció per Fosa
i Pulverimetal·lúrgia)
(RD 2418/1994, de 16 de desembre)
(Producció per Mecanització)
(RD 2417/1994, de 16 de desembre)

Qualitat
(Equips i Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 623/1995, de 21 d’abril)
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)
(Desenvolupament de Productes Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)
(Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 621/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Regulació i Control Automàtics)
(RD 619/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Telecomunicació i Informàtics)
(RD 622/1995, de 21 d’abril)

Mòdul professional:
gestió de la qualitat en construccions 
metàl·liques
(Construccions Metàl·liques)
RD 1656/1994, de 22 de juliol)

Qualitat
(Equips i Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 623/1995, de 21 d’abril)
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)
(Desenvolupament de Productes Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)
(Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 621/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Regulació i Control Automàtics)
(RD 619/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Telecomunicació i Informàtics)
(RD 622/1995, de 21 d’abril)
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Família: electricitat i electrònica

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Informàtica

Cicle formatiu:
Administració de Sistemes Informàtics
(RD 1660/1994, de 22 de juliol)

Sistemes operatius i llenguatges de programació
(Sistemes de Telecomunicació i Informàtics)
(RD 622/1995, de 21 d’abril)

Tècniques de programació
(Desenvolupament de Productes Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)

Cicle formatiu:
Desenvolupament d’Aplicacions 
Informàtiques
(RD 1661/1994, de 22 de juliol)

Sistemes operatius i llenguatges de programació
(Sistemes de Telecomunicació i Informàtics)
(RD 622/1995, de 21 d’abril)

Tècniques de programació
(Desenvolupament de Productes Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)

Mòdul professional:
programació en llenguatges estructurats
(Desenvolupament d’Aplicacions 
Informàtiques)
(RD 1661/1994, de 22 de juliol)

Tècniques de programació
(Desenvolupament de Productes Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)
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Família: electricitat i electrònica

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Fusta i moble

Cicle formatiu:
Desenvolupament de Productes
en Fusteria i Moble
(RD 728/1994, de 22 d’abril)

Qualitat
(Equips i Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 623/1995, de 21 d’abril)
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)
(Desenvolupament de Productes Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)
(Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 621/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Regulació i Control Automàtics)
(RD 619/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Telecomunicació i Informàtics)
(RD 622/1995, de 21 d’abril)

Cicle formatiu:
Producció de Fusta i Moble
(RD 729/1994, de 22 d’abril)

Qualitat
(Equips i Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 623/1995, de 21 d’abril)
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)
(Desenvolupament de Productes Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)
(Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 621/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Regulació i Control Automàtics)
(RD 619/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Telecomunicació i Informàtics)
(RD 622/1995, de 21 d’abril)

Mòdul professional:
gestió de la qualitat en indústries
de la fusta i el moble
(Desenvolupament de Productes
en Fusteria i Moble)
(RD 728/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Fusta i Moble)
(RD 729/1994, de 22 d’abril)

Qualitat
(Equips i Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 623/1995, de 21 d’abril)
(Equips Electrònics de Consum)
(RD 624/1995, de 21 d’abril)
(Desenvolupament de Productes Electrònics)
(RD 620/1995, de 21 d’abril)
(Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 621/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Regulació i Control Automàtics)
(RD 619/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Telecomunicació i Informàtics)
(RD 622/1995, de 21 d’abril)



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 340  Dimecres 30 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 33

Família: fabricació mecànica

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Electricitat
i electrònica

Cicle formatiu:
Sistemes de Regulació i Control
Automàtics
(RD 619/1995, de 21 d’abril)

Automatització de la fabricació
(Desenvolupament de Projectes Mecànics)
(RD 2416/1994, de 16 de desembre)

Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica
(Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia)
(RD 2418/1994, de 16 de desembre)
(Producció per Mecanització)
(RD 2417/1994, de 16 de desembre)

Sistemes auxiliars de fabricació mecànica
(Fosa)
(RD 2421/1994, de 16 de desembre)
(Mecanització)
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)
(Tractaments Superficials i Tèrmics)
(RD 2420/1994, de 16 de desembre)

Mòduls professionals:
sistemes de control seqüencial +
gestió del desenvolupament de sistemes 
automàtics
(Sistemes de Regulació i Control 
Automàtics)
(RD 619/1995, de 21 d’abril)

Automatització de la fabricació
(Desenvolupament de Projectes Mecànics)
(RD 2416/1994, de 16 de desembre)
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Família: fabricació mecànica

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Fabricació 
mecànica

Cicle formatiu:
Construccions Metàl·liques
(RD 1656/1994, de 22 de juliol)

Desenvolupaments geomètrics en construccions metàl·liques
(Soldadura i Caldereria)
RD 1657/1994, de 16 de desembre)

Cicle formatiu:
Mecanització
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)

Mecanització en construccions metàl·liques
(Soldadura i Caldereria)
(RD 1657/1994, de 16 de desembre)

Cicle formatiu:
Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia
(RD 2418/1994, de 16 de desembre)

Seguretat en les indústries de fabricació mecànica
(Fosa)
(RD 2421/1994, de 16 de desembre)
(Mecanització)
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)
(Tractaments Superficials i Tèrmics)
(RD 2420/1994, de 16 de desembre)

Cicle formatiu:
Producció per Mecanització
(RD 2417/1994, de 16 de desembre)

Seguretat en les indústries de fabricació mecànica
(Fosa)
(RD 2421/1994, de 16 de desembre)
(Mecanització)
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)
(Tractaments Superficials i Tèrmics)
(RD 2420/1994, de 16 de desembre)

Mòdul professional:
plans de seguretat en indústries
de fabricació mecànica
(Producció per Fosa
i Pulverimetal·lúrgía)
(RD 2418/1994, de 16 de desembre)
(Producció per Mecanització)
(RD 2417/1994, de 16 de desembre)

Seguretat en les indústries de fabricació mecànica
(Fosa)
(RD 2421/1994, de 16 de desembre)
(Mecanització)
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)
(Tractaments Superficials i Tèrmics)
(RD 2420/1994, de 16 de desembre)

Mòdul professional:
representació en construccions 
metàl·liques
(Construccions Metàl·liques)
(RD 1656/1994, de 22 de juliol)

Desenvolupaments geomètrics en construccions metàl·liques
(Soldadura i Caldereria)
(RD 1657/1994, de 16 de desembre)
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Família: fabricació mecànica

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Manteniment
i serveis a la 
producció

Cicle formatiu:
Manteniment d’Equip Industrial
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)

Automatització de la fabricació
(Desenvolupament de Projectes Mecànics)
(RD 2416/1994, de 16 de desembre)

Seguretat en les indústries de fabricació mecànica
(Fosa)
(RD 2421/1994, de 16 de desembre)
(Mecanització)
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)
(Tractaments Superficials i Tèrmics)
(RD 2420/1994, de 16 de desembre)

Tècniques de fabricació mecànica
(Desenvolupament de Projectes Mecànics)
(RD 2416/1994, de 16 de desembre)

Cicle formatiu:
Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Seguretat en les indústries de fabricació mecànica
(Fosa)
(RD 2421/1994, de 16 de desembre)
(Mecanització)
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)
(Tractaments Superficials i Tèrmics)
(RD 2420/1994, de 16 de desembre)

Cicle formatiu:
Instal·lació i Manteniment 
Electromecànic de Maquinària
i Conducció de Línies
(RD 2045/1995, de 22 de desembre)

Sistemes auxiliars de fabricació mecànica
(Fosa)
(RD 2421/1994, de 16 de desembre)
(Mecanització)
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)
(Tractaments Superficials i Tèrmics)
(RD 2420/1994, de 16 de desembre)

Mòdul professional:
conducció i manteniment de línies 
automatitzades
(Instal·lació i Manteniment 
Electromecànic de Maquinària
i Conducció de Línies)
(RD 2045/1995, de 22 de desembre)

Sistemes auxiliars de fabricació mecànica
(Fosa)
(RD 2421/1994, de 16 de desembre)
(Mecanització)
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)
(Tractaments Superficials i Tèrmics)
(RD 2420/1994, de 16 de desembre)

Mòdul professional:
plans de seguretat en el manteniment
i muntatge d’equips i instal·lacions
(Manteniment d’Equip Industrial)
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés)
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Seguretat en les indústries de fabricació mecànica
(Fosa)
(RD 2421/1994, de 16 de desembre)
(Mecanització)
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)
(Tractaments Superficials i Tèrmics)
(RD 2420/1994, de 16 de desembre)
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Família: hoteleria i turisme

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Hoteleria i turisme

Cicle formatiu:
Agències de Viatges
(RD 2215/1993, de 17 de desembre)

Productes i destinacions turístics nacionals i internacionals
(Informació i Comercialització Turístiques)
(RD 2217/1993, de 17 de desembre)

Cicle formatiu:
Pastisseria i Forneria
(RD 2220/1993, de 17 de desembre)

Rebosteria
(Cuina)
(RD 2219/1993, de 17 de desembre)

Cicle formatiu:
Restauració
(RD 2218/1993, de 17 de desembre)

Ofertes gastronòmiques i sistemes d’aprovisionament
(Pastisseria i Forneria)
(RD 2220/1993, de 17 de desembre)
(Cuina)
(RD 2219/1993, de 17 de desembre)
(Serveis de Restaurant i Bar)
(RD 2221/1993, de 17 de desembre)

Rebosteria
(Cuina)
(RD 2219/1993, de 17 de desembre)

Tècniques de pastisseria, forneria, i conservació d’aliments
(Pastisseria i Forneria)
(RD 2220/1993, de 17 de desembre)

Cicle formatiu:
Restauració
(RD 2218/1993, de 17 de desembre)

Tècniques de servei i atenció al client
(Serveis de Restaurant i Bar)
(RD 2221/1993, de 17 de desembre)

Tècniques elementals de cuina
(Serveis de Restaurant i Bar)
(RD 2221/1993, de 17 de desembre)

Cicle formatiu:
Serveis de Restaurant i Bar
(RD 2221/1993, de 17 de desembre)

Tècniques bàsiques de servei i de preparació d’aliments
i begudes a la vista del client
(Cuina)
(RD 2219/1993, de 17 de desembre)

Mòduls professionals:
begudes + tècniques de servei i atenció 
al client
(Serveis de Restaurant i Bar)
(RD 2221/1993, de 17 de desembre)

Tècniques bàsiques de servei i de preparació d’aliments
i begudes a la vista del client
(Cuina)
(RD 2219/1993, de 17 de desembre)

Mòduls professionals:
panificació i pastisseria salada +
productes de pastisseria i rebosteria
(Pastisseria i Forneria)
(RD 2220/1993, de 17 de desembre)

Rebosteria
(Cuina)
(RD 2219/1993, de 17 de desembre)

Mòduls professionals:
producció i venda de serveis turístics
en agències de viatges
(Agències de Viatges)
(RD 2215/1993, de 17 de desembre)

Productes i destinacions turístics nacionals i internacionals
(Informació i Comercialització Turístiques)
(RD 2217/1993, de 17 de desembre)
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Família: hoteleria i turisme

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Indústries 
alimentàries

Cicle formatiu:
Panificació i Rebosteria
(RD 2057/1995, de 22 de desembre)

Rebosteria
(Cuina)
(RD 2219/1993, de 17 de desembre)

Tècniques de pastisseria, forneria, i conservació d’aliments
(Pastisseria i Forneria)
(RD 2220/1993, de 17 de desembre)

Panificació i pastisseria salada
(Pastisseria i Forneria)
(RD 2220/1993, de 17 de desembre)

Serveis 
socioculturals i a la 
comunitat

Cicle formatiu:
Animació Sociocultural
(RD 2058/1995, de 22 de desembre)

Activitats i recursos culturals
(Animació Turística)
(RD 274/2000, de 25 de febrer)

Família: imatge personal

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Comunicació, 
imatge i so

Cicle formatiu:
Imatge
(RD 2033/1995, de 22 de desembre)

Processos audiovisuals i espectacles
(Caracterització)
(RD 631/1995, de 21 d’abril)

Cicle formatiu:
Realització d’Audiovisuals
i Espectacles
(RD 2035/1995, de 22 de desembre)

Processos audiovisuals i espectacles
(Caracterització)
(RD 631/1995, de 21 d’abril)

Imatge personal

Cicle formatiu:
Assessoria d’Imatge Personal
(RD 627/1995, de 21 d’abril)

Direcció tecnicoartística
(Perruqueria)
(RD 629/1995, de 21 d’abril)

Cicle formatiu:
Estètica
(RD 628/1995, de 21 d’abril)

Anatomia i fisiologia humanes bàsiques
(Estètica Personal Decorativa)
(RD 630/1995, de 21 d’abril)
(Perruqueria)
(RD 629/1995, de 21 d’abril)

Cosmetologia aplicada a l’estètica decorativa
(Estètica Personal Decorativa)
(RD 630/1995, de 21 d’abril)

Depilació mecànica i tècniques complementàries
(Estètica Personal Decorativa)
(RD 630/1995, de 21 d’abril)

Cicle formatiu:
Estètica Personal Decorativa
(RD 630/1995, de 21 d’abril)

Tècniques bàsiques de manicura i pedicura
(Perruqueria)
(RD 629/1995, de 21 d’abril)
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Família: imatge personal

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Imatge personal

Cicle formatiu:
Perruqueria
(RD 629/1995, de 21 d’abril)

Transformacions dels cabells per a la caracterització
(Caracterització)
(RD 631/1995, de 21 d’abril)

Mòduls professionals:
anatomia, fisiologia i patologia humanes 
aplicades a l’estètica integral
(Estètica)
(RD 628/1995, de 21 d’abril)

Anatomia i fisiologia humanes bàsiques
(Estètica Personal Decorativa)
(RD 630/1995, de 21 d’abril)
(Perruqueria)
(RD 629/1995, de 21 d’abril)

Mòduls professionals:
Canvis de forma en els cabells +
pentinats, acabats i recollits
(Perruqueria)
(RD 629/1995, de 21 d’abril)

Transformacions dels cabells per a la caracterització
(Caracterització)
(RD 631/1995, de 21 d’abril)

Mòdul professional:
cosmetologia aplicada a l’estètica 
integral
(Estètica)
(RD 628/1995, de 21 d’abril)

Cosmetologia aplicada a l’estètica decorativa
(Estètica Personal Decorativa)
(RD 630/1995, de 21 d’abril)

Mòdul professional:
depilació
(Estètica)
(RD 628/1995, de 21 d’abril)

Depilació mecànica i tècniques complementàries
(Estètica Personal Decorativa)
(RD 630/1995, de 21 d’abril)

Mòdul professional:
escultura d’ungles i estètica de mans
i peus
(Estètica Personal Decorativa)
(RD 630/1995, de 21 d’abril)

Tècniques bàsiques de manicura i pedicura
(Perruqueria)
(RD 629/1995, de 21 d’abril)

Família: indústries alimentàries

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Electricitat
i electrònica

Cicle formatiu:
Sistemes de Regulació i Control
Automàtics
(RD 619/1995, de 21 d’abril)

Sistemes automàtics de producció en la indústria alimentària
(Indústria Alimentària)
(RD 2050/1995, de 22 de desembre)

Mòduls professionals:
Sistemes de control
seqüencial + sistemes de mesura
i regulació
(Sistemes de Regulació i Control 
Automàtics)
(RD 619/1995, de 21 d’abril)

Sistemes automàtics de producció en la indústria alimentària
(Indústria Alimentària)
(RD 2050/1995, de 22 de desembre)
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Família: indústries alimentàries

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Hoteleria
i turisme

Cicle formatiu:
Forneria i Pastisseria
(RD 2220/1993, de 17 de desembre)

Elaboracions bàsiques de pastisseria
(Panificació i Rebosteria)
(RD 2057/1995, de 22 de desembre)

Especialitats i acabats de pastisseria i confiteria
(Panificació i Rebosteria)
(RD 2057/1995, de 22 de desembre)

Manteniment
i serveis a la 
producció

Cicle formatiu:
Desenvolupament de Projectes
d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques
i de Manutenció
(RD 2042/1995, de 22 de desembre)

Sistemes automàtics de producció en la indústria alimentària
(Indústria Alimentària)
(RD 2050/1995, de 22 de desembre)

Cicle formatiu:
Manteniment i Muntatge
d’Instal·lacions d’Edifici i Procés
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Sistemes automàtics de producció en la indústria alimentària
(Indústria Alimentària)
(RD 2050/1995, de 22 de desembre)

Cicle formatiu:
Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions 
de Fred, Climatització i Producció
de Calor
(RD 2046/1995, de 22 de desembre)

Sistemes de control i auxiliars dels processos
(Conservadoria Vegetal, Càrnia i de Peix)
(RD 2052/1995, de 22 de desembre)
(Elaboració d’Olis i Sucs)
(RD 2053/1995, de 22 de desembre)
(Elaboració de Productes Lactis)
(RD 2054/1995, de 22 de desembre)
(Elaboració de Vins i Altres Begudes)
(RD 2055/1995, de 22 de desembre)
(Molineria i Indústries Cerealistes)
(RD 2056/1995, de 22 de desembre)
(Panificació i Rebosteria)
(RD 2057/1995, de 22 de desembre)

Mòdul professional:
sistemes automàtics en les instal·lacions
(Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques
i de Manutenció)
(RD 2042/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés)
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Sistemes automàtics de producció en la indústria alimentària
(Indústria Alimentària)
(RD 2050/1995, de 22 de desembre)

Química
Cicle formatiu:
Química Ambiental
(RD 812/1993, de 28 de maig)

Tècniques de protecció ambiental
(Indústria Alimentària)
(RD 2050/1995, de 22 de desembre)
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Família: indústries alimentàries

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat
Cicle formatiu:
Salut Ambiental
(RD 540/1995, de 7 d’abril)

Higiene i seguretat en la indústria alimentària
(Conservadoria Vegetal, Càrnia i de Peix)
(RD 2052/1995, de 22 de desembre)
(Elaboració d’Olis i Sucs)
(RD 2053/1995, de 22 de desembre)
(Elaboració de Productes Lactis)
(RD 2054/1995, de 22 de desembre)
(Elaboració de Vins i Altres Begudes)
(RD 2055/1995, de 22 de desembre)
(Escorxador i Carnisseria-Xarcuteria)
(RD 2051/1995, de 22 de desembre)
(Molineria i Indústries Cerealistes)
(RD 2056/1995, de 22 de desembre)
(Panificació i Rebosteria)
(RD 2057/1995, de 22 de desembre)

Família: informàtica

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Informàtica

Cicle formatiu:
Administració de Sistemes Informàtics
(RD 1660/1994, de 22 de juliol)

Sistemes informàtics multiusuari i en xarxa
(Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques)
(RD 1661/1994, de 22 de juliol)

Cicle formatiu:
Desenvolupament d’Aplicacions 
Informàtiques
(RD 1661/1994, de 22 de juliol)

Fonaments de programació
(Administració de Sistemes Informàtics)
(RD 1660/1994, de 22 de juliol)

Mòdul professional:
programació en llenguatges estructurats
(Desenvolupament d’Aplicacions 
Informàtiques)
(RD 1661/1994, de 22 de juliol)

Fonaments de programació
(Administració de Sistemes Informàtics)
(RD 1660/1994, de 22 de juliol)

Mòduls professionals:
xarxes d’àrea local + sistemes 
informàtics monousuari i multiusuari
(Administració de Sistemes Informàtics) 
(RD 1660/1994, de 22 de juliol)

Sistemes informàtics multiusuari i en xarxa
(Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques)
(RD 1661/1994, de 22 de juliol)
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Família: fusta i moble

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Electricitat
i electrònica

Cicle formatiu:
Instal·lacions Electrotècniques
(RD 621/1995, de 21 d’abril)

Gestió de qualitat en indústries de la fusta i el moble
(Desenvolupament de Producte en Fusteria i Moble)
(RD 728/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Fusta i Moble)
(RD 729/1994, de 22 d’abril)

Cicle formatiu:
Sistemes de Regulació i Control
Automàtics
(RD 619/1995, de 21 d’abril)

Gestió de qualitat en indústries de la fusta i el moble
(Desenvolupament de Producte en Fusteria i Moble)
(RD 728/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Fusta i Moble)
(RD 729/1994, de 22 d’abril)

Mòdul professional:
qualitat
(Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 621/1995, de 21 d’abril)
(Sistemes de Regulació i Control 
Automàtics)
(RD 619/1995, de 21 d’abril)

Gestió de qualitat en indústries de la fusta i el moble
(Desenvolupament de Producte en Fusteria i Moble)
(RD 728/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Fusta i Moble)
(RD 729/1994, de 22 d’abril)

Fusta i moble

Cicle formatiu:
Desenvolupament de Productes
en Fusteria i Moble
(RD 728/1994, de 22 d’abril)

Definició de solucions en fusteria i moble a mida
(Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble)
(RD 732/1994, de 22 d’abril)

Materials i productes en indústries de la fusta
(Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble)
(RD 732/1994, de 22 d’abril)
(Fabricació Industrial de Fusteria i Moble)
(RD 731/1994, de 22 d’abril)
(Transformació de Fusta i Suro)
(RD 730/1994, de 22 d’abril)

Cicle formatiu:
Producció de Fusta i Moble
(RD 729/1994, de 22 d’abril)

Aplicació d’acabats en fusteria i moble
(Fabricació Industrial de Fusteria i Moble)
(RD 731/1994, de 22 d’abril)

Materials i productes en indústries de la fusta
(Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble)
(RD 732/1994, de 22 d’abril)
(Fabricació Industrial de Fusteria i Moble)
(RD 731/1994, de 22 d’abril)
(Transformació de Fusta i Suro)
(RD 730/1994, de 22 d’abril)

Operacions bàsiques de mecanització en fusteria i moble
a mida
(Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble)
(RD 732/1994, de 22 d’abril)

Seguretat en la indústria de la fusta i el moble
(Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble)
(RD 732/1994, de 22 d’abril)
(Fabricació Industrial de Fusteria i Moble)
(RD 731/1994, de 22 d’abril)
(Transformació de Fusta i Suro)
(RD 730/1994, de 22 d’abril)



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 340  Dimecres 30 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 42

Família: fusta i moble

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Fusta i moble

Mòdul professional:
acabat industrial en fusteria i moble
(Producció de Fusta i Moble)
(RD 729/1994, de 22 d’abril)

Aplicació d’acabats en fusteria i moble
(Fabricació Industrial de Fusteria i Moble)
(RD 731/1994, de 22 d’abril)

Mòduls professionals:
desenvolupament de producte en 
fusteria i moble + projectes d’instal·lació 
de fusteria i moble
(Desenvolupament de Productes
en Fusteria i Moble)
(RD 728/1994, de 22 d’abril)

Definició de solucions en fusteria i moble a mida
(Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble)
(RD 732/1994, de 22 d’abril)

Mòdul professional:
fabricació i instal·lació de fusteria i moble
(Producció de Fusta i Moble)
(RD 729/1994, de 22 d’abril)

Operacions bàsiques de mecanització en fusteria i moble
a mida
(Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble)
(RD 732/1994, de 22 d’abril)

Mòdul professional:
plans de seguretat en les indústries
de la fusta i el moble
(Producció de Fusta i Moble)
(RD 729/1994, de 22 d’abril)

Seguretat en la indústria de la fusta i el moble
(Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble)
(RD 732/1994, de 22 d’abril)
(Fabricació Industrial de Fusteria i Moble)
(RD 731/1994, de 22 d’abril)
(Transformació de Fusta i Suro)
(RD 730/1994, de 22 d’abril)

Mòdul professional:
processos en indústries de la fusta
(Producció de Fusta i Moble)
(RD 729/1994, de 22 d’abril)
(Desenvolupament de Productes
en Fusteria i Moble)
(RD 728/1994, de 22 d’abril)

Materials i productes en indústries de la fusta
(Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble)
(RD 732/1994, de 22 d’abril)
(Fabricació Industrial de Fusteria i Moble)
(RD 731/1994, de 22 d’abril)
(Transformació de Fusta i Suro)
(RD 730/1994, de 22 d’abril)



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 340  Dimecres 30 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 43

Família: manteniment i serveis a la producció
Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Electricitat
i electrònica

Cicle formatiu:
Equips i Instal·lacions Electrotècniques
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

Instal·lacions elèctriques i automatismes
(Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 
Climatització i Producció de Calor)
(RD 2046/1995, de 22 de desembre)
Muntatge i manteniment elèctric
(Instal·lació i Manteniment Electromecànic de Maquinària
i Conducció de Línies)
(RD 2045/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment Ferroviari)
(RD 2047/1995, de 22 de desembre)

Cicle formatiu:
Sistemes de Regulació i Control 
Automàtics
(RD 619/1995, de 21 d’abril).

Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
(Instal·lació i Manteniment Electromecànic de Maquinària
i Conducció de Línies)
(RD 2045/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment Ferroviari)
(RD 2047/1995, de 22 de desembre)
Muntatge i manteniment de sistemes automàtics
de producció
(Manteniment d’Equip Industrial)
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)
Muntatge i manteniment dels sistemes elèctric i electrònic
(Manteniment d’Equip Industrial)
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)
Sistemes automàtics en les instal·lacions
(Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions de Fluids, 
Tèrmiques i de Manutenció)
(RD 2042/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions d’Edifici i Procés)
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Mòduls professionals:
automatismes i quadres elèctrics +
instal·lacions elèctriques d’enllaç
i centres de transformació
(Equips i Instal·lacions Electrotècniques)
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

Instal·lacions elèctriques i automatismes
(Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 
Climatització i Producció de Calor)
(RD 2046/1995, de 22 de desembre)

Mòdul professional:
sistemes electrotècnics de potència
(Sistemes de Regulació i Control 
Automàtics)
(RD 619/1995, de 21 d’abril)

Muntatge i manteniment dels sistemes elèctric i electrònic
(Manteniment d’Equip Industrial)
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)

Fabricació 
mecànica

Cicle formatiu:
Desenvolupament de Projectes 
Mecànics
(RD 2416/1994, de 16 de desembre)

Elements de màquines
(Manteniment d’Equip Industrial)
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)
Representació gràfica en maquinària
(Manteniment d’Equip Industrial)
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)

Cicle formatiu:
Mecanització
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)

Qualitat en el muntatge i procés
(Instal·lació i Manteniment Electromecànic i Conducció
de Línies)
(RD 2045/1995, de 22 de desembre)
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Família: manteniment i serveis a la producció
Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Fabricació 
mecànica

Cicle formatiu:
Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia
(RD 2418/1994, de 16 de desembre)

Qualitat en el manteniment i muntatge d’equips i instal·lacions
(Manteniment d’Equip Industrial)
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions d’Edifici i Procés)
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Cicle formatiu:
Producció per Mecanització
(RD 2417/1994, de 16 de desembre)

Qualitat en el manteniment i muntatge d’equips i instal·lacions
(Manteniment d’Equip Industrial)
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions d’Edifici i Procés)
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Cicle formatiu:
Soldadura i Caldereria
(RD 1657/1994, de 16 de desembre)

Tècniques de mecanització i unió per al muntatge
i manteniment d’instal·lacions
(Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 
Climatització i Producció de Calor)
(RD 2046/1995, de 22 de desembre)

Cicle formatiu:
Tractaments Superficials i Tèrmics
(RD 2420/1994, de 16 de desembre)

Qualitat en el muntatge i procés
(Instal·lació i Manteniment Electromecànic i Conducció de 
Línies)
(RD 2045/1995, de 22 de desembre)

Mòdul professional:
control de qualitat en la fabricació 
mecànica
(Producció per Fosa
i Pulverimetal·lúrgia)
(RD 2418/1994, de 16 de desembre)
(Producció per Mecanització)
(RD 2417/1994, de 16 de desembre)

Qualitat en el manteniment i muntatge d’equips i instal·lacions
(Manteniment d’Equip Industrial)
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions d’Edifici i Procés)
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Mòdul professional:
control de les característiques
del producte mecanitzat
(Mecanització)
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)

Qualitat en el muntatge i procés
(Instal·lació i Manteniment Electromecànic i Conducció
de Línies)
(RD 2045/1995, de 22 de desembre)

Mòdul professional:
control de les característiques
del producte tractat
(Tractaments Superficials i Tèrmics)
(RD 2420/1994, de 16 de desembre)

Qualitat en el muntatge i procés
(Instal·lació i Manteniment Electromecànic i Conducció
de Línies)
(RD 2045/1995, de 22 de desembre)

Mòduls professionals:
desenvolupament de productes 
mecànics + materials emprats
en la fabricació mecànica
(Desenvolupament de Projectes 
Mecànics)
(RD 2416/1994, de 16 de desembre)

Elements de màquines
(Manteniment d’Equip Industrial)
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)

Mòdul professional:
representació gràfica en la fabricació 
mecànica
(Desenvolupament de Projectes 
Mecànics)
(RD 2416/1994, de 16 de desembre)

Representació gràfica en maquinària
(Manteniment d’Equip Industrial)
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)
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Família: manteniment i serveis a la producció
Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Manteniment
i serveis a la 
producció

Cicle formatiu:
Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques
i de Manutenció
(RD 2042/1995, de 22 de desembre)

Projectes de modificació d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
(Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions d’Edifici i Procés)
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Cicle formatiu:
Manteniment d’Equip Industrial
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)

Sistemes automàtics en les instal·lacions
(Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions de Fluids, 
Tèrmiques i de Manutenció)
(RD 2042/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions d’Edifici i Procés)
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Cicle formatiu:
Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Instal·lacions de fluids
(Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions de Fluids, 
Tèrmiques i de Manutenció)
(RD 2042/1995, de 22 de desembre)
Instal·lacions de processos tèrmics
(Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions de Fluids, 
Tèrmiques i de Manutenció)
(RD 2042/1995, de 22 de desembre)
Tècniques de muntatge d’instal·lacions
(Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions de Fluids, 
Tèrmiques i de Manutenció)
(RD 2042/1995, de 22 de desembre)
Tècniques de mecanització i unió per al muntatge
i manteniment d’instal·lacions
(Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 
Climatització i Producció de Calor)
(RD 2046/1995, de 22 de desembre)

Mòdul professional:
equips per a instal·lacions tèrmiques
i de fluids
(Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés)
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Instal·lacions de fluids
(Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions de Fluids, 
Tèrmiques i de Manutenció)
(RD 2042/1995, de 22 de desembre)

Mòduls professionals:
equips per a instal·lacions tèrmiques
i de fluids + manteniment d’instal·lacions 
tèrmiques i de fluids
(Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés)
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Instal·lacions de processos tèrmics
(Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions de Fluids, 
Tèrmiques i de Manutenció)
(RD 2042/1995, de 22 de desembre)

Mòdul professional:
execució de processos de muntatge 
d’instal·lacions
(Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés)
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Tècniques de muntatge d’instal·lacions
(Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions de Fluids, 
Tèrmiques i de Manutenció)
(RD 2042/1995, de 22 de desembre)

Mòdul professional:
projectes d’instal·lacions tèrmiques
i de fluids
(Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques
i de Manutenció)
(RD 2042/1995, de 22 de desembre)

Projectes de modificació d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
(Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions d’Edifici i Procés)
(RD 2044/1995, de 22 de desembre)



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 340  Dimecres 30 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 46

Família: manteniment de vehicles autopropulsats

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Activitats 
maritimopesqueres

Cicle formatiu:
Supervisió i Control de Màquines
i Instal·lacions del Vaixell
(RD 722/1994, de 22 d’abril)

Tècniques electromecàniques bàsiques per al manteniment
(Manteniment Aeromecànic)
(RD 625/1995, de 21 d’abril)
(Manteniment d’Aviònica)
(RD 626/1995, de 21 d’abril)

Mòduls professionals:
instal·lacions i equips elèctrics del vaixell 
+ tècniques auxiliars de manteniment 
industrial
(Supervisió i Control de Màquines
i Instal·lacions del Vaixell)
(RD 722/1994, de 22 d’abril)

Tècniques electromecàniques bàsiques per al manteniment
(Manteniment Aeromecànic)
(RD 625/1995, de 21 d’abril)
(Manteniment d’Aviònica)
(RD 626/1995, de 21 d’abril)

Manteniment
i serveis a la 
producció

Cicle formatiu:
Instal·lació i Manteniment 
Electromecànic de Maquinària
i Conducció de Línies
(RD 2045/1995, de 22 de desembre)

Tècniques de mecanització per al manteniment de vehicles
(Electromecànica de Vehicles)
(RD 1649/1994, de 22 de juliol)

Cicle formatiu:
Manteniment d’Equip Industrial
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)

Tècniques electromecàniques bàsiques per al manteniment
(Manteniment Aeromecànic)
(RD 625/1995, de 21 d’abril)
(Manteniment d’Aviònica)
(RD 626/1995, de 21 d’abril)

Tècniques de mecanització per al manteniment de vehicles
(Electromecànica de Vehicles)
(RD 1649/1994, de 22 de juliol)

Cicle formatiu:
Manteniment Ferroviari
(RD 2047/1995, de 22 de desembre)

Tècniques de mecanització per al manteniment de vehicles
(Electromecànica de Vehicles)
(RD 1649/1994, de 22 de juliol)

Mòduls professionals:
elements de màquines + tècniques de 
fabricació per al manteniment i muntatge
(Manteniment d’Equip Industrial)
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)

Tècniques de mecanització per al manteniment de vehicles
(Electromecànica de Vehicles)
(RD 1649/1994, de 22 de juliol)

Mòduls professionals:
muntatge i manteniment dels sistemes 
elèctric i electrònic + tècniques de 
fabricació per al manteniment i muntatge
(Manteniment d’Equip Industrial)
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)

Tècniques electromecàniques bàsiques per al manteniment
(Manteniment Aeromecànic)
(RD 625/1995, de 21 d’abril)
(Manteniment d’Aviònica)
(RD 626/1995, de 21 d’abril)

Mòdul professional:
tècniques de mecanització
per al manteniment i muntatge
(Instal·lació i Manteniment 
Electromecànic de Maquinària
i Conducció de Línies)
(RD 2045/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment Ferroviari)
(RD 2047/1995, de 22 de desembre)

Tècniques de mecanització per al manteniment de vehicles
(Electromecànica de Vehicles)
(RD 1649/1994, de 22 de juliol)
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Família: manteniment de vehicles autopropulsats

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Manteniment de 
vehicles 
autopropulsats

Cicle formatiu:
Manteniment Aeromecànic
(RD 625/1995, de 21 d’abril)

Planta de potència i sistemes mecànics de les aeronaus
(Manteniment d’Aviònica)
(RD 626/1995, de 21 d’abril)

Cicle formatiu:
Manteniment d’Aviònica
(RD 626/1995, de 21 d’abril)

Sistemes elèctrics/electrònics de les aeronaus
(Manteniment Aeromecànic)
(RD 625/1995, de 21 d’abril)

Família: química

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Química

Cicle formatiu:
Anàlisi i Control
(RD 811/1993, de 28 de maig)

Control de qualitat de processos de transformació de plàstics
i cautxú
(Plàstics i Cautxú)
(RD 813/1993, de 28 de maig)

Control de qualitat en la indústria farmacèutica
(Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins)
(RD 810/1993, de 28 de maig)

Control de qualitat en la indústria paperera
(Indústries de Processament de Pasta i Paper)
(RD 809/1993, de 28 de maig)

Control de qualitat en la indústria química
(Indústries de Processament Químic)
(RD 808/1993, de 28 de maig)

Assajos físics i fisicoquímics
(Laboratori)
(RD 817/1993, de 28 de maig)

Proves microbiològiques
(Laboratori)
(RD 817/1993, de 28 de maig)

Cicle formatiu:
Fabricació de Productes Farmacèutics
i Afins
(RD 810/1993, de 28 d’abril)

Organització, seguretat i ambient químic
(Operacions de Fabricació de Productes Farmacèutics)
(RD 816/1993, de 28 de maig)
(Operacions de Processament de Pasta i Paper)
(RD 815/1993, de 28 de maig)
(Operacions de Processament en una Planta Química)
(RD 814/1993, de 28 de maig)

Cicle formatiu:
Indústries de Processament de Pasta
i Paper
(RD 809/1993, de 28 de maig)

Organització, seguretat i ambient químic
(Operacions de Fabricació de Productes Farmacèutics)
(RD 816/1993, de 28 de maig)
(Operacions de Processament de Pasta i Paper)
(RD 815/1993, de 28 de maig)
(Operacions de Processament en una Planta Química)
(RD 814/1993, de 28 de maig)
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Família: química

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Química

Cicle formatiu:
Indústries de Processament Químic
(RD 808/1993, de 28 de maig)

Organització, seguretat i ambient químic
(Operacions de Fabricació de Productes Farmacèutics)
(RD 816/1993, de 28 de maig)
(Operacions de Processament de Pasta i Paper)
(RD 815/1993, de 28 de maig)
(Operacions de Processament en una Planta Química)
(RD 814/1993, de 28 de maig)

Cicle formatiu:
Laboratori
(RD 817/1993, de 28 de maig)

Química aplicada
(Operacions de Fabricació de Productes Farmacèutics)
(RD 816/1993, de 28 de maig)
(Operacions de Processament de Pasta i Paper)
(RD 815/1993, de 28 de maig)
(Operacions de Processament en una Planta Química)
(RD 814/1993, de 28 de maig)

Cicle formatiu:
Química Ambiental
(RD 812/1993, de 28 de maig)

Seguretat i ambient químic
(Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins)
(RD 810/1993, de 28 de maig)
(Indústries de Processament de Pasta i Paper)
(RD 809/1993, de 28 de maig)
(Indústries de Processament Químic)
(RD 808/1993, de 28 de maig)

Mòdul professional:
anàlisi microbiològica
(Anàlisi i Control)
(RD 811/1993, de 28 de maig)

Proves microbiològiques
(Laboratori)
(RD 817/1993, de 28 de maig)

Mòdul professional:
assajos físics
(Anàlisi i Control)
(RD 811/1993, de 28 de maig)

Assajos físics i fisicoquímics
(Laboratori)
(RD 817/1993, de 28 de maig)

Mòduls professionals:
organització i gestió en indústries de 
processos + seguretat i ambient químic
(Fabricació de Productes Farmacèutics
i Afins)
(RD 810/1993, de 28 de maig)
(Indústries de Processament de Pasta
i Paper)
(RD 809/1993, de 28 de maig)
(Indústries de Processament Químic)
(RD 808/1993, de 28 de maig)

Organització, seguretat i ambient químic
(Operacions de Fabricació de Productes Farmacèutics)
(RD 816/1993, de 28 de maig)
(Operacions de Processament de Pasta i Paper)
(RD 815/1993, de 28 de maig)
(Operacions de Processament en una Planta Química)
(RD 814/1993, de 28 de maig)

Mòdul professional:
seguretat química i higiene industrial
(Química Ambiental)
(RD 812/1993, de 28 de maig)

Seguretat i ambient químic
(Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins)
(RD 810/1993, de 28 de maig)
(Indústries de Processament de Pasta i Paper)
(RD 809/1993, de 28 de maig)
(Indústries de Processament Químic)
(RD 808/1993, de 28 de maig)



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 340  Dimecres 30 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 49

Família: química

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat

Cicle formatiu:
Laboratori de Diagnòstic Clínic
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Anàlisi microbiològica
(Anàlisi i Control)
(RD 811/1993, de 28 de maig)

Informació i seguretat en el laboratori
(Laboratori)
(RD 817/1993, de 28 de maig)

Proves microbiològiques
(Laboratori)
(RD 817/1993, de 28 de maig)

Mòdul professional:
fonaments i tècniques d’anàlisis 
microbiològiques
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Proves microbiològiques
(Laboratori)
(RD 817/1993, de 28 de maig)

Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Administració

Cicle formatiu:
Administració i Finances
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques generals
(Documentació Sanitària)
(RD 543/1995, de 7 d’abril)

Cicle formatiu:
Secretariat
(RD 1658/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques generals
(Documentació Sanitària)
(RD 543/1995, de 7 d’abril)

Mòdul professional:
aplicacions informàtiques i operatòria
de teclats
(Administració i Finances)
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques generals
(Documentació Sanitària)
(RD 543/1995, de 7 d’abril)

Mòduls professionals:
elaboració i presentació de documents
i informació + gestió de dades
(Secretariat)
(RD 1658/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques generals
(Documentació Sanitària)
(RD 543/1995, de 7 d’abril)
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Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Comerç
i màrqueting

Cicle formatiu:
Comerç Internacional
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques generals
(Documentació Sanitària)
(RD 543/1995, de 7 d’abril)

Cicle formatiu:
Gestió Comercial i Màrqueting
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques generals
(Documentació Sanitària)
(RD 543/1995, de 7 d’abril)

Cicle formatiu:
Gestió del Transport
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques generals
(Documentació Sanitària)
(RD 543/1995, de 7 d’abril)

Cicle formatiu:
Serveis al Consumidor
(RD 1652/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques generals
(Documentació Sanitària)
(RD 543/1995, de 7 d’abril)

Mòdul professional:
aplicacions informàtiques de propòsit 
general.
(Comerç Internacional)
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)
(Gestió Comercial i Màrqueting)
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)
(Gestió del Transport)
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)
(Serveis al Consumidor)
(RD 1652/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques generals
(Documentació Sanitària)
(RD 543/1995, de 7 d’abril)

Comunicació, 
imatge i so

Cicle formatiu:
Imatge
(RD 2033/1995, de 22 de desembre)

Fotografia macroscòpica i microscòpica
(Anatomia Patològica i Citològica)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Mòduls professionals:
aplicacions fotogràfiques +
mitjans fotogràfics i audiovisuals
(Imatge)
(RD 2033/1995, de 22 de desembre)

Fotografia macroscòpica i microscòpica
(Anatomia Patològica i Citològica)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Electricitat
i electrònica

Cicle formatiu:
Desenvolupament de Productes 
Electrònics
(RD 620/1995, de 21 d’abril)

Electrònica aplicada a l’audiopròtesi
(Audiopròtesi)
(RD 62/2001, de 26 de gener)

Informàtica

Cicle formatiu:
Desenvolupament d’Aplicacions 
Informàtiques
(RD 1661/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques generals
(Documentació Sanitària)
(RD 543/1995, de 7 d’abril)

Cicle formatiu:
Administració de Sistemes Informàtics
(RD 1660/1994, de 22 de juliol)

Aplicacions informàtiques generals
(Documentació Sanitària)
(RD 543/1995, de 7 d’abril)
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Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat
Cicle formatiu:
Anatomia Patològica i Citologia
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)
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Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat

Cicle formatiu:
Audiopròtesi
(RD 62/2001, de 26 de gener)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Administració i gestió d’una unitat / un gabinet ortoprotètic
(Ortoprotètica)
(RD 542/1995, de 7 d’abril)

Organització, administració i gestió d’una unitat / un gabinet 
de pròtesis dentals
(Pròtesis dentals)
(RD 541/1995, de 7 d’abril)

Cicle formatiu:
Cures Auxiliars d’Infermeria
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Promoció de la salut i suport psicològic a les persones
(Farmàcia)
(RD 547/1995, de 7 d’abril)
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Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat

Cicle formatiu:
Dietètica
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Cicle formatiu:
Farmàcia
(RD 547/1995, de 7 d’abril)

Promoció de la salut i suport psicològic al pacient
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)
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Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat
Cicle formatiu:
Higiene Bucodental
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)
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Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat
Cicle formatiu:
Imatge per al Diagnòstic
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)
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Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat
Cicle formatiu:
Laboratori de Diagnòstic Clínic
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Realització d’anàlisis clíniques elementals sota la supervisió 
del facultatiu
(Farmàcia)
(RD 547/1995, de 7 d’abril)
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Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat
Cicle formatiu:
Ortoprotètica
(RD 542/1995, de 7 d’abril)

Administració i gestió d’un gabinet audioprotètic
(Audiopròtesi)
(RD 62/2001, de 26 de gener)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Organització, administració i gestió d’una unitat / un gabinet 
de pròtesis dentals
(Pròtesis Dentals)
(RD 541/1995, de 7 d’abril)
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Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat

Cicle formatiu:
Pròtesis Dentals
(RD 541/1995, de 7 d’abril)

Administració i gestió d’un gabinet audioprotètic
(Audiopròtesi)
(RD 62/2001, de 26 de gener)

Administració i gestió d’una unitat / un gabinet d’ortoprotètica
(Ortoprotètica)
(RD 542/1995, de 7 d’abril)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Cicle formatiu:
Pròtesis Dentals
(RD 541/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)
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Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat

Cicle formatiu:
Radioteràpia
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Mòdul professional:
administració i gestió d’un gabinet 
audioprotètic
(Audiopròtesi)
(RD 62/2001, de 26 de gener)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 340  Dimecres 30 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 60

Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat

Mòdul professional:
administració i gestió d’un gabinet 
audioprotètic
(Audiopròtesi)
(RD 62/2001, de 26 de gener)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Organització, administració i gestió d’una unitat / un gabinet 
de pròtesis dentals
(Pròtesis Dentals)
(RD 541/1995, de 7 d’abril)

Administració i gestió d’una unitat / un gabinet d’ortoprotètica
(Ortoprotètica)
(RD 542/1995, de 7 d’abril)

Sanitat

Mòdul professional:
administració i gestió d’una unitat /
un gabinet d’ortoprotètica
(Ortoprotètica)
(RD 542/1995, de 7 d’abril)

Mòdul professional:
Administració i gestió d’un gabinet audioprotètic
(Audiopròtesi)
(RD 62/2001, de 26 de gener)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Organització, administració i gestió d’una unitat / un gabinet 
de pròtesis dentals
(Pròtesis Dentals)
(RD 541/1995, de 7 d’abril)
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Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat

Mòdul professional:
organització i gestió de l’àrea de treball 
assignada en la unitat / el gabinet 
d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Mòdul professional:
organització i gestió de l’àrea de treball 
assignada en la unitat / el gabinet
de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)
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Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat

Mòdul professional:
organització i gestió de l’àrea de treball 
assignada en la unitat / el gabinet
de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Mòdul professional:
organització i gestió de l’àrea de treball 
assignada en la unitat / el gabinet 
d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)
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Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat

Mòdul professional:
organització i gestió de l’àrea de treball 
assignada en la unitat / el gabinet
de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Mòdul professional:
organització i gestió de l’àrea de treball 
assignada en la unitat / el gabinet 
d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)
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Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat

Mòdul professional:
organització, administració i gestió d’una 
unitat / un gabinet de pròtesis dentals
(Pròtesis Dentals)
(RD 541/1995, de 7 d’abril)

Mòdul professional:
administració i gestió d’un gabinet audioprotètic
(Audiopròtesi)
(RD 62/2001, de 26 de gener)

Administració i gestió d’una unitat / un gabinet d’ortoprotètica
(Ortoprotètica)
(RD 542/1995, de 7 d’abril)

Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’anatomia patològica / citologia
(Anatomia Patològica i Citologia)
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de Diagnòstic Clínic)
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al Diagnòstic)
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Mòdul professional:
promoció de la salut i suport psicològic
a les persones
(Farmàcia)
(RD 547/1995, de 7 d’abril)

Promoció de la salut i suport psicològic al pacient
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Mòdul professional:
promoció de la salut i suport psicològic
al pacient
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Promoció de la salut i suport psicològic a les persones
(Farmàcia)
(RD 547/1995, de 7 d’abril)
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Família: sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Sanitat

Mòduls professionals:
exploració bucodental + prevenció 
bucodental
(Higiene Bucodental)
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica
(Cures Auxiliars d’Infermeria)
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Família: tèxtil, confecció i pell

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Química

Cicle formatiu:
Anàlisi i Control
(RD 811/1993, de 28 de maig)

Química tèxtil
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)

Cicle formatiu:
laboratori
(RD 817/1993, de 28 de maig)

Química tèxtil
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)

Tèxtil, confecció
i pell

Cicle formatiu:
Adobats
(RD 736/1994, de 22 d’abril)

Pell i cuir
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)

Química tèxtil
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)

Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Teixits de Punt)
(RD 740/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Filatura i Teixidoria de Calada)
(RD 739/1994, de 22 d’abril)
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Família: tèxtil, confecció i pell

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Tèxtil, confecció
i pell

Cicle formatiu:
Patronatge
(RD 738/1994, de 22 d’abril)

Matèries tèxtils
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Teixits de Punt)
(RD 740/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Filatura i Teixidoria de Calada)
(RD 739/1994, de 22 d’abril)

Productes de confecció
(Processos de Confecció Industrial)
(RD 737/1994, de 22 d’abril)

Productes i processos de calçat i marroquineria
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)

Productes i processos de confecció
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)

Cicle formatiu:
Processos de Confecció Industrial
(RD 737/1994, de 22 d’abril)

Matèries tèxtils
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Teixits de Punt)
(RD 740/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Filatura i Teixidoria de Calada)
(RD 739/1994, de 22 d’abril)

Productes i processos de calçat i marroquineria
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)

Productes i processos de confecció
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)

Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Teixits de Punt)
(RD 740/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Filatura i Teixidoria de Calada)
(RD 739/1994, de 22 d’abril)
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Família: tèxtil, confecció i pell

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Tèxtil, confecció
i pell

Cicle formatiu:
Processos d’Ennobliment Tèxtil
(RD 735/1994, de 22 d’abril)

Matèries tèxtils
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Teixits de Punt)
(RD 740/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Filatura i Teixidoria de Calada)
(RD 739/1994, de 22 d’abril)

Química tèxtil
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)

Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Teixits de Punt)
(RD 740/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Filatura i Teixidoria de Calada)
(RD 739/1994, de 22 d’abril)

Cicle formatiu:
Processos Tèxtils de Filatura i Teixidoria 
de Calada
(RD 733/1994, de 22 d’abril)

Matèries tèxtils
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Teixits de Punt)
(RD 740/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Filatura i Teixidoria de Calada)
(RD 739/1994, de 22 d’abril)

Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Teixits de Punt)
(RD 740/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Filatura i Teixidoria de Calada)
(RD 739/1994, de 22 d’abril)
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Família: tèxtil, confecció i pell

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Tèxtil, confecció
i pell

Cicle formatiu:
Processos Tèxtils de Teixidoria de Punt
(RD 734/1994, de 22 d’abril)

Matèries tèxtils
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Teixits de Punt)
(RD 740/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Filatura i Teixidoria de Calada)
(RD 739/1994, de 22 d’abril)

Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Teixits de Punt)
(RD 740/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Filatura i Teixidoria de Calada)
(RD 739/1994, de 22 d’abril)

Mòdul professional:
estudi i qualitat de les pells
(Adobats)
(RD 736/1994, de 22 d’abril)

Pell i cuir
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)

Mòdul professional:
matèries, productes i assajos de qualitat 
tèxtil
(Patronatge)
(RD 738/1994, de 22 d’abril)
(Processos de Confecció Industrial)
(RD 737/1994, de 22 d’abril)
(Processos d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 735/1994, de 22 d’abril)
(Processos Tèxtils de Filatura
i Teixidoria de Calada)
(RD 733/1994, de 22 d’abril)
(Processos Tèxtils de Teixidoria de Punt)
(RD 734/1994, de 22 d’abril)

Matèries tèxtils
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Teixits de Punt)
(RD 740/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Filatura i Teixidoria de Calada)
(RD 739/1994, de 22 d’abril)
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Família: tèxtil, confecció i pell

Formació aportada Formació a convalidar

Família professional
Cicles formatius /

mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen)

Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertany)

Tèxtil, confecció
i pell

Mòdul professional:
plans de seguretat en la indústria tèxtil, 
confecció i pell
(Adobats)
(RD 736/1994, de 22 d’abril)
(Processos de Confecció Industrial)
(RD 737/1994, de 22 d’abril)
(Processos d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 735/1994, de 22 d’abril)
(Processos Tèxtils de Filatura
i Teixidoria de Calada)
(RD 733/1994, de 22 d’abril)
(Processos Tèxtils de Teixidoria de Punt)
(RD 734/1994, de 22 d’abril)

Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell
(Calçat i Marroquineria)
(RD 742/1994, de 22 d’abril)
(Confecció)
(RD 743/1994, de 22 d’abril)
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Teixits de Punt)
(RD 740/1994, de 22 d’abril)
(Producció de Filatura i Teixidoria de Calada)
(RD 739/1994, de 22 d’abril)

Mòdul professional:
química dels tractaments
(Adobats)
(RD 736/1994, de 22 d’abril)
(Processos d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 735/1994, de 22 d’abril)

Química tèxtil
(Operacions d’Ennobliment Tèxtil)
(RD 741/1994, de 22 d’abril)

ANNEX II

Convalidacions de mòduls professionals entre títols regulats per la Llei orgànica 
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i per la Llei 

orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

Convalidacions dels mòduls professionals de formació i orientació laboral

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

Formació i orientació laboral de qualsevol cicle formatiu, més 
la certificació de prevenció de riscos laborals de nivell bàsic.

Formació i orientació laboral.
(Qualsevol cicle formatiu)

Cicle complet de grau superior de Prevenció de Riscos 
Professionals.
(Manteniment i serveis a la producció)

Formació i orientació laboral.
(Qualsevol cicle formatiu)

Convalidacions del mòdul professional d’empresa i iniciativa emprenedora

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Empresa i iniciativa emprenedora
(Llei orgànica 2/2006)

GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa.
(Qualsevol cicle formatiu)

Empresa i iniciativa emprenedora.
(Qualsevol cicle formatiu)
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Convalidacions del mòdul professional d’empresa i iniciativa emprenedora

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Empresa i iniciativa emprenedora
(Llei orgànica 2/2006)

Administració i gestió d’un petit establiment comercial.
Cicle Comerç. (Comerç i màrqueting)

Empresa i iniciativa emprenedora.
(Qualsevol cicle formatiu)

Organització i gestió d’una explotació agrària familiar
Cicle Treballs Forestals i de Conservació del Medi Natural. 
(RD 1713/1996, de 12 de juliol) (Agrària)
Cicle Jardineria. (RD 1714/1996, de 12 de juliol) (Agrària)
Cicle Explotacions Agràries Extensives. (RD 1715/1996, de 12 
de juliol) (Agrària)
Cicle Explotacions Agrícoles Intensives. (RD 1716/1996, de 
12 de juliol) (Agrària)
Cicle Explotacions Ramaderes. (RD 1717/1996, de 12 de 
juliol) (Agrària)

Empresa i iniciativa emprenedora.
(Qualsevol cicle formatiu)

Cicle complet de Gestió Administrativa. (RD 1662/1994, de 22 
de juliol)
(Administració i gestió)

Empresa i iniciativa emprenedora.
(Qualsevol cicle formatiu)

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa.
(Qualsevol cicle formatiu)

Empresa i iniciativa emprenedora.
(Qualsevol cicle formatiu)

Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats
de temps lliure i socioeducatives.
Cicle Animació Sociocultural. (Serveis socioculturals i a la 
comunitat)
Cicle Animació d’Activitats Físiques i Esportives. (Activitats 
físiques i esportives)
Cicle Animació Turística. (Hoteleria i turisme)

Empresa i iniciativa emprenedora.
(Qualsevol cicle formatiu)

Organització i control en agències de viatges.
Cicle Agències de Viatges. (Hoteleria i turisme)

Empresa i iniciativa emprenedora.
(Qualsevol cicle formatiu)

Administració d’establiments de restauració.
Cicle Restauració. (Hoteleria i turisme)

Empresa i iniciativa emprenedora.
(Qualsevol cicle formatiu)

Administració i gestió d’una unitat / un gabinet d’ortoprotètica.
Cicle Ortoprotètica.
(Sanitat)

Empresa i iniciativa emprenedora.
(Qualsevol cicle formatiu)

Organització, administració i gestió d’una unitat / un gabinet 
de pròtesis dentals.
Cicle Pròtesis Dentals.
(Sanitat)

Empresa i iniciativa emprenedora.
(Qualsevol cicle formatiu)

Administració i gestió d’un gabinet audioprotètic.
Cicle Audiopròtesi.
(Sanitat)

Empresa i iniciativa emprenedora.
(Qualsevol cicle formatiu)

Organització i gestió d’una empresa agrària.
Cicle Gestió i Organització dels Recursos Naturals i 
Paisatgístics. (Agrària)
Cicle Gestió i Organització d’Empreses Agropecuàries. 
(Agrària)

Empresa i iniciativa emprenedora.
(Qualsevol cicle formatiu)

Cicle complet d’Administració i Finances.
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)
(Administració i gestió)

Empresa i iniciativa emprenedora.
(Qualsevol cicle formatiu)
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Convalidacions dels mòduls professionals d’anglès

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals d’anglès de diferents títols
regulats per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Llengua estrangera (durada de 65 hores, segons els reials 
decrets pels quals s’estableixen els títols de formació 
professional i els seus ensenyaments mínims).
Quan la llengua estrangera cursada i superada sigui l’anglès.

0156. Anglès.

Llengua estrangera o de la CA.
Quan la llengua estrangera cursada i superada sigui l’anglès. 0156. Anglès.

Mòduls professionals de llengua estrangera de cicles 
formatius de grau superior, en qualsevol de les seves 
denominacions, sempre que sigui la mateixa que la que es vol 
convalidar.

0156. Anglès.

GRAU SUPERIOR

Llengua estrangera (anglès). 0179. Anglès.

Llengua estrangera (durada de 90 hores, segons els reials 
decrets pels quals s’estableixen els títols de formació 
professional i els seus ensenyaments mínims).
Quan la llengua estrangera cursada i superada sigui l’anglès.

0179. Anglès.

Llengua estrangera en el comerç internacional.
Quan la llengua estrangera cursada i superada sigui l’anglès. 0179. Anglès.

Convalidacions dels mòduls professionals de segona llengua estrangera

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU SUPERIOR

Segona llengua estrangera.
Quan la llengua estrangera cursada i superada sigui la 
mateixa que es vol convalidar.

180. Segona llengua estrangera.

Convalidacions del mòdul professional 0020 Primers auxilis

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria Qualsevol cicle formatiu de qualsevol família professional
en què aparegui

Cicle complet 0020. Primers auxilis
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Administració i gestió

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Gestió Administrativa
(RD 1662/1994, de 22 de juliol)

Tècnic en Gestió Administrativa
(RD 1631/2009, de 30 d’octubre)

Comunicació, arxivament de la informació i operatòria de 
teclats. 0437. Comunicació empresarial i atenció al client.

Gestió administrativa de compravenda. 0438. Operacions administratives de la compravenda.

Gestió administrativa de personal. 0442. Operacions administratives de recursos humans.

Comptabilitat general i tresoreria. 0441. Tècnica comptable.
0443. Tractament de la documentació comptable.

Productes i serveis financers i d’assegurances bàsics. 0448. Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.

Principis de gestió administrativa pública. 0439. Empresa i administració.

Aplicacions informàtiques. 0440. Tractament informàtic de la informació.

Tècnic Superior en Secretariat
(RD 1658/1994, de 22 de juliol)

Tècnic en Gestió Administrativa
(RD 1631/2009, de 30 d’octubre)

Gestió de dades.
Elaboració i presentació de documents i informació. 0440. Tractament informàtic de la informació.

Comunicació i relacions professionals. 0437. Comunicació empresarial i atenció al client.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Secretariat
(RD 1658/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
(RD 1582/2011, de 4 de novembre)

Elements de dret. 0647. Gestió de la documentació jurídica i empresarial.

Gestió de dades.
Elaboració i presentació de documents i informació. 0649. Ofimàtica i processament de la informació.

Comunicació i relacions professionals. 0651. Comunicació i atenció al client.

Organització del servei i treballs de secretariat. 0662. Organització d’esdeveniments empresarials.

Tècnic Superior en Administració i Finances
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Administració i Finances
(RD 1584/2011, de 4 de novembre)

Administració pública. 0647. Gestió de la documentació jurídica i empresarial.

Aplicacions informàtiques i operatòria de teclats 0649. Ofimàtica i processament de la informació.

Recursos humans. 0652. Gestió de recursos humans.

Gestió financera.
Productes i serveis financers i d’assegurances. 0653. Gestió financera.

Comptabilitat i fiscalitat. 0654. Comptabilitat i fiscalitat.

Gestió de l’aprovisionament. 0655. Gestió logística i comercial.

Projecte empresarial. 0656. Simulació empresarial.
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Administració i gestió

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Secretariat
(RD 1658/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Administració i Finances
(RD 1584/2011, de 4 de novembre)

Elements de dret. 0647. Gestió de la documentació jurídica i empresarial.

Gestió de dades.
Elaboració i presentació de documents i informació. 0649. Ofimàtica i processament de la informació.

Comunicació i relacions professionals. 0651. Comunicació i atenció al client.

Tècnic Superior en Administració i Finances
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
(RD 1582/2011, de 4 de novembre)

Administració pública. 0647. Gestió de la documentació jurídica i empresarial.

Aplicacions informàtiques i operatòries de teclat. 0649. Ofimàtica i processament de la informació.

Agrària

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Treballs Forestals i de Conservació del Medi 
Natural

(RD 1713/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural
(RD 1071/2012, de 13 de juliol)

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Mecanització agrària. Instal·lacions agràries. 0837. Maquinària i instal·lacions forestals.

Aprofitaments forestals. 0833. Aprofitament del medi natural.

Aprofitaments cinegètics i piscícoles. 0834. Conservació de les espècies cinegètiques i piscícoles.

Producció de plantes. 0835. Producció de planta forestal en un viver.

Conservació i defensa de les masses forestals.

0409. Principis de sanitat vegetal.
0479. Control fitosanitari.
0832. Repoblacions forestals i tractaments silvícoles.
0836. Prevenció d’incendis forestals.

Activitats d’ús públic en espais naturals. 0838. Ús públic en espais naturals.

Tècnic en Jardineria
(RD 1714/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural
(RD 1071/2012, de 13 de juliol)

Mecanització agrària. Instal·lacions agràries. 0837. Maquinària i instal·lacions forestals.

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Producció de plantes. 0835. Producció de planta forestal en un viver.

Tècnic en Explotacions Agràries Extensives
(RD 1715/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural
(RD 1071/2012, de 13 de juliol)

Mecanització agrària. Instal·lacions agràries. 0837. Maquinària i instal·lacions forestals.

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.
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Agrària

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Explotacions Agrícoles Intensives
(RD 1716/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural
(RD 1071/2012, de 13 de juliol)

Mecanització agrària. Instal·lacions agràries. 0837. Maquinària i instal·lacions forestals.

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Producció de plantes. 0835. Producció de planta forestal en un viver.

Tècnic en Explotacions Ramaderes
(RD 1717/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural
(RD 1071/2012, de 13 de juliol)

Mecanització agrària. Instal·lacions agràries. 0837. Maquinària i instal·lacions forestals.

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Tècnic en Jardineria
(RD 1714/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Jardineria i Floristeria
(RD 1129/2010, de 10 de setembre)

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Instal·lacions agràries. 0408. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Mètodes de control fitosanitari. 0409. Principis de sanitat vegetal.
0479. Control fitosanitari.

Implantació de jardins i zones verdes. 0576. Implantació de jardins i zones verdes.

Conservació i millora de jardins i zones verdes. 0577. Manteniment i millora de jardins i zones verdes.

Producció de plantes. 0578. Producció de plantes i pans d’herba en un viver.

Jardineria d’interiors i arranjaments florals. 0579. Composicions florals i amb plantes.

Tècnic en Explotacions Agràries Extensives
(RD 1715/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Jardineria i Floristeria
(RD 1129/2010, de 10 de setembre)

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Instal·lacions agràries. 0408. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Mètodes de control fitosanitari. 0409. Principis de sanitat vegetal.
0479. Control fitosanitari.

Tècnic en Explotacions Agrícoles Intensives
(RD 1716/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Jardineria i Floristeria
(RD 1129/2010, de 10 de setembre)

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Instal·lacions agràries. 0408. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Mètodes de control fitosanitari. 0409. Principis de sanitat vegetal.
0479. Control fitosanitari.

Producció de plantes. 0578. Producció de plantes i pans d’herba en vivers.

Tècnic en Explotacions Ramaderes
(RD 1717/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Jardineria i Floristeria
(RD 1129/2010, de 10 de setembre)

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Instal·lacions agràries. 0408. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.
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Agrària

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Treballs Forestals i de Conservació del Medi 
Natural

(RD 1713/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Jardineria i Floristeria
(RD 1129/2010, de 10 de setembre)

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Instal·lacions agràries. 0408. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Producció de plantes. 0578. Producció de plantes i pans d’herba en vivers.

Tècnic en Jardineria
(RD 1714/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Producció Agroecològica
(RD 1633/2009, de 30 d’octubre)

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Instal·lacions agràries. 0408. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Tècnic en Explotacions Agràries Extensives
(RD 1715/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Producció Agroecològica
(RD 1633/2009, de 30 d’octubre)

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Instal·lacions agràries. 0408. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Tècnic en Explotacions Agrícoles Intensives
(RD 1716/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Producció Agroecològica
(RD 1633/2009, de 30 d’octubre)

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Instal·lacions agràries. 0408. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Tècnic en Explotacions Ramaderes
(RD 1717/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Producció Agroecològica
(RD 1633/2009, de 30 d’octubre)

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Instal·lacions agràries. 0408. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Tècnic en Treballs Forestals i de Conservació del Medi 
Natural

(RD 1713/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Producció Agroecològica
(RD 1633/2009, de 30 d’octubre)

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Instal·lacions agràries. 0408. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Tècnic en Explotacions Agràries Extensives
(RD 1715/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Producció Agropecuària
(RD 1634/2009, de 30 d’octubre)

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Instal·lacions agràries. 0408. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Mètodes de control fitosanitari. 0409. Principis de sanitat vegetal.
0479. Control fitosanitari.

Conreus arboris i arbustius. Conreus herbacis. 0475. Implantació de conreus.
0476. Producció agrícola.

Maneig racional del bestiar. Producció ramadera lligada
a la terra.

0405. Fonaments zootècnics.
0477. Producció de llet, ous i animals per a vida.
0478. Producció de carn i altres produccions ramaderes.

Tècnic en Explotacions Agrícoles Intensives
(RD 1716/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Producció Agropecuària
(RD 1634/2009, de 30 d’octubre)
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Agrària

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Instal·lacions agràries. 0408. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Mètodes de control fitosanitari. 0409. Principis de sanitat vegetal.
0479. Control fitosanitari.

Conreus hortícoles. Conreus fructícoles. 0475. Implantació de conreus.
0476. Producció agrícola.

Tècnic en Explotacions Ramaderes
(RD 1717/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Producció Agropecuària
(RD 1634/2009, de 30 d’octubre)

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Instal·lacions agràries. 0408. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Maneig racional del bestiar. Producció ramadera intensiva.
0405. Fonaments zootècnics.
0477. Producció de llet, ous i animals per a vida.
0478. Producció de carn i altres produccions ramaderes.

Tècnic en Treballs Forestals i de Conservació del Medi 
Natural

(RD 1713/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Producció Agropecuària
(RD 1634/2009, de 30 d’octubre)

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Instal·lacions agràries. 0408. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Tècnic en Jardineria
(RD 1714/1996, de 12 de juliol)

Tècnic en Producció Agropecuària
(RD 1634/2009, de 30 d’octubre)

Agrotecnologia. 0404. Fonaments agronòmics.

Instal·lacions agràries. 0408. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos 
Naturals i Paisatgístics

(RD 1712/1996, de 12 de juliol)

Tècnic Superior en Paisatgisme i Medi Rural
(RD 259/2011, de 28 de febrer)

Gestió i organització de la producció de plantes. 0691. Gestió i organització del viver.

Mecanització i instal·lacions en una empresa agrària. 0694. Maquinària i instal·lacions agroforestals.

Instal·lació i manteniment de jardins i restauració del paisatge. 0697. Disseny de jardins i restauració del paisatge.
0698. Conservació de jardins i gespes esportives.

Tècnic Superior en Gestió i Organització d’Empreses 
Agropecuàries

(RD 1711/1996, de 12 de juliol)

Tècnic Superior en Paisatgisme i Medi Rural
(RD 259/2011, de 28 de febrer)

Gestió i organització de la producció de plantes. 0691. Gestió i organització del viver.

Fitopatologia. 0692. Fitopatologia.

Mecanització i instal·lacions en una empresa agrària. 0694. Maquinària i instal·lacions agroforestals.

Producció agrícola. 0695. Planificació de conreus.
0696. Gestió de conreus.

Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos 
Naturals i Paisatgístics

(RD 1712/1996, de 12 de juliol)

Tècnic Superior en Gestió Forestal i del Medi Natural
(RD 260/2011, de 28 de febrer)

Gestió dels aprofitaments forestals. 0810. Gestió dels aprofitaments del medi forestal.
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Agrària

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Gestió i organització de la producció de plantes. 0811. Gestió i organització del viver forestal.

Protecció de les masses forestals. 0692. Fitopatologia.
0816. Defensa contra incendis forestals.

Gestió dels aprofitaments cinegètics i piscícoles. 0812. Gestió cinegètica.
0813. Gestió de la pesca continental.

Gestió silvícola. 0814. Gestió de muntanyes.

Gestió de l’ús públic del medi natural. 0815. Gestió de la conservació del medi natural.

Mecanització i instal·lacions en una empresa agrària. 0694. Maquinària i instal·lacions agroforestals.

Tècnic Superior en Gestió i Organització d’Empreses 
Agropecuàries

(RD 1711/1996, de 12 de juliol)

Tècnic Superior en Gestió Forestal i del Medi Natural
(RD 260/2011, de 28 de febrer)

Gestió i organització de la producció de plantes. 0811. Gestió i organització del viver forestal.

Mecanització i instal·lacions en una empresa agrària. 0694. Maquinària i instal·lacions agroforestals.

Tècnic Superior en Gestió i Organització d’Empreses 
Agropecuàries

(RD 1711/1996, de 12 de juliol)

Tècnic Superior en Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal
(RD 1585/2012, de 23 de novembre)

Producció ramadera. 1274. Organització i control de la reproducció i cria.
1275. Gestió de la producció animal.

Mecanització i instal·lacions en una empresa agrària. 1278. Maquinària i instal·lacions ramaderes.

Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos 
Naturals i Paisatgístics

(RD 1712/1996, de 12 de juliol)

Tècnic Superior en Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal
(RD 1585/2012, de 23 de novembre)

Mecanització i instal·lacions en una empresa agrària. 1278. Maquinària i instal·lacions ramaderes.

Arts gràfiques

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Impressió en Arts Gràfiques
(RD 2425/1994, de 16 de desembre)

Tècnic en Impressió Gràfica
(RD 1590/2011, de 4 de novembre)

Processos d’impressió en òfset. 0877. Preparació i regulació de màquines òfset.
0878. Desenvolupament de la tirada òfset.

Primeres matèries en arts gràfiques. Processos d’impressió 
en òfset. 0882. Preparació de materials per a la impressió.

Tècnic en Enquadernació i Manipulació de Paper i Cartró
(RD 2426/1994, de 16 de desembre)

Tècnic en Postimpressió i Acabats Gràfics
(RD 1683/2011, de 18 de novembre)

Processos d’enquadernació i manipulació de paper.
Primeres matèries en arts gràfiques. 1214. Guillotinada i plegatge.

Processos de manipulació de cartró. 1217. Encunyació.
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Arts gràfiques

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Preimpressió en Arts Gràfiques
(RD 2424/1994, de 16 de desembre)

Tècnic en Preimpressió Digital
(RD 1586/2011, de 4 de novembre)

Tractament de textos. 0866. Tractament de textos.

Tractament d’imatges. 0867. Tractament d’imatge en un mapa de bits.
0873. Il·lustració vectorial.

Acoblament i filmació de textos i imatges. 0870. Compaginació.

Primeres matèries d’arts gràfiques. 0871. Identificació de materials en preimpressió.

Tècnic en Enquadernació i Manipulació de Paper i Cartró
(RD 2426/1994, de 16 de desembre)

Tècnic en Preimpressió Digital
(RD 1586/2011, de 4 de novembre)

Primeres matèries d’arts gràfiques. 0871. Identificació de materials en preimpressió.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Producció en Indústries d’Arts Gràfiques
(RD 2423/1994, de 16 de desembre)

Tècnic Superior en Disseny i Gestió de la Producció Gràfica
(RD 175/2013, de 8 de març)

Materials de producció en arts gràfiques. 1417. Materials de producció gràfica.

Processos de preimpressió. 1478. Organització dels processos de preimpressió digital.

Processos d’impressió. 1540. Organització dels processos d’impressió gràfica.

Processos de postimpressió. 1541. Organització dels processos de postimpressió, 
transformació i acabats.

Organització de la producció en les indústries d’arts gràfiques. 1538. Gestió de la producció en la indústria gràfica.

Tècnic Superior en Disseny i Producció Editorial
(RD 2422/1994, de 16 de desembre)

Tècnic Superior en Disseny i Gestió de la Producció Gràfica
(RD 175/2013, de 8 de març)

Materials de producció en arts gràfiques. 1417. Materials de producció gràfica.

Disseny gràfic. 1479. Disseny de productes gràfics.

Tècnic Superior en Disseny i Producció Editorial
(RD 2422/1994, de 16 de desembre)

Tècnic Superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses 
i Multimèdia

(RD 174/2013, de 8 de març)

Materials de producció en arts gràfiques. 1417. Materials de producció gràfica.

Disseny gràfic. 1479. Disseny de productes gràfics.

Producció editorial. 1482. Producció editorial.

Organització de la producció en les indústries d’arts gràfiques.
Gestió de qualitat en les indústries d’arts gràfiques. 1481. Gestió de la producció en processos d’edició.

Tècnic Superior en Producció en Indústries d’Arts Gràfiques
(RD 2423/1994, de 16 de desembre)

Tècnic Superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses 
i Multimèdia

(RD 174/2013, de 8 de març)

Materials de producció en arts gràfiques. 1417. Materials de producció gràfica.

Organització de la producció en les indústries d’arts gràfiques.
Gestió de qualitat en les indústries d’arts gràfiques. 1481. Gestió de la producció en processos d’edició.

Processos de preimpressió. 1478. Organització dels processos de preimpressió digital.
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Comerç i màrqueting

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Comerç
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)

Tècnic en Activitats Comercials
(RD 1688/2011, de 18 de novembre)

Operacions d’emmagatzematge. 1228. Tècniques de magatzem.

Animació del punt de venda. 1231. Dinamització del punt de venda.

Operacions de venda. 1232. Processos de venda.

Administració i gestió d’un petit establiment comercial. 1227. Gestió d’un petit comerç.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Comerç Internacional
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Comerç Internacional
(RD 1574/2011, de 4 de novembre)

Gestió administrativa del comerç internacional. 0627. Gestió administrativa del comerç internacional.

Màrqueting internacional. 0823. Màrqueting internacional.

Negociació internacional. 0824. Negociació internacional.

Finançament internacional. 0825. Finançament internacional.

Mitjans de pagament internacionals. 0826. Mitjans de pagament internacionals.

Emmagatzematge de productes. 0625. Logística d’emmagatzematge.

Transport internacional de mercaderies. 0622. Transport internacional de mercaderies.

Tècnic Superior en Gestió del Transport
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Comerç Internacional
(RD 1574/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0622. Transport internacional de mercaderies.
0625. Logística de l’emmagatzematge.

Tècnic Superior en Administració i Finances
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

(Administració)

Tècnic Superior en Comerç Internacional
(RD 1574/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0623. Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Tècnic Superior en Gestió Comercial i Màrqueting
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Comerç Internacional
(RD 1574/2011, de 4 de novembre)

Logística comercial. 0625. Logística d’emmagatzematge.

Tècnic Superior en Administració i Finances
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

(Administració)

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0623. Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Tècnic Superior en Gestió Comercial i Màrqueting
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

Investigació comercial. 1010. Investigació comercial.

Polítiques de màrqueting. 0930. Polítiques de màrqueting.

Logística comercial. 0625. Logística d’emmagatzematge.

Tècnic Superior en Administració i Finances
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

(Administració)

Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
(RD 1571/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0623. Gestió econòmica i financera de l’empresa.
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Comerç i màrqueting

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Gestió Comercial i Màrqueting
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
(RD 1571/2011, de 4 de novembre)

Polítiques de màrqueting. 0930. Polítiques de màrqueting.

Tècnic Superior en Administració i Finances
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

(Administració)

Tècnic Superior en Transport i Logística
(RD 1572/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0623. Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Tècnic Superior en Comerç Internacional
(RD 1653/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Transport i Logística
(RD 1572/2011, de 4 de novembre)

Emmagatzematge de productes. 0625. Logística d’emmagatzematge.

Gestió administrativa del comerç internacional. 0627. Gestió administrativa del comerç internacional.

Transport internacional de mercaderies. 0622. Transport internacional de mercaderies.

Tècnic Superior en Gestió Comercial i Màrqueting
(RD 1651/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Transport i Logística
(RD 1572/2011, de 4 de novembre)

Logística comercial. 0625. Logística d’emmagatzematge.

Tècnic Superior en Gestió del Transport
(RD 1654/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Transport i Logística
(RD 1572/2011, de 4 de novembre)

Gestió administrativa del comerç internacional. 0627. Gestió administrativa del comerç internacional.

Comercialització del servei de transport. 0624. Comercialització del transport i la logística.

Planificació i gestió de l’explotació del transport terrestre.
Organització del servei de transport terrestre.

0628. Organització del transport de viatgers.
0629. Organització del transport de mercaderies.

Emmagatzematge de productes. 0625. Logística d’emmagatzematge.

Edificació i obra civil

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Obres de Paleta
(RD 2212/1993, de 17 de desembre)

Tècnic en Construcció
(RD 1575/2011, de 4 de novembre)

Obres de fàbrica. 0997. Fàbriques.

Revestiments continus conglomerats. 0998. Revestiments.

Organització dels treballs d’obres de paleta. 1001. Organització de treballs de construcció.

Conduccions lineals sense pressió. 1002. Obres d’urbanització.

Cobertes i impermeabilitzacions. 1004. Cobertes.
1005. Impermeabilitzacions i aïllaments.
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Edificació i obra civil

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Obres de Formigó
(RD 2213/1993, de 17 de desembre)

Tècnic en Construcció
(RD 1575/2011, de 4 de novembre)

Encofrats i apuntalaments. 0999. Encofrats.

Formigó. Armadures. 1000. Formigó armat.

Organització dels treballs d’obres de formigó. 1001. Organització de treballs de construcció.

Conduccions lineals sense pressió. 1002. Obres d’urbanització.

Tècnic en Acabats de Construcció
(RD 2211/1993, de 17 de desembre)

Tècnic en Construcció
(RD 1575/2011, de 4 de novembre)

Revestiments continus conglomerats. 0998. Revestiments.

Paviments i enrajolats. 1003. Paviments, enrajolats i xapats.

Tècnic en Obres de Paleta
(RD 2212/1993, de 17 de desembre)

Tècnic en Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació
(RD 1689/2011, de 18 de novembre)

Revestiments continus conglomerats. 1194. Revestiments continus.

Organització dels treballs d’obres de paleta. 1200. Organització de treballs d’interior, decoració
i rehabilitació.

Tècnic en Obres de Formigó
(RD 2213/1993, de 17 de desembre)

Tècnic en Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació
(RD 1689/2011, de 18 de novembre)

Organització dels treballs d’obres de formigó. 1200. Organització de treballs d’interior, decoració
i rehabilitació.

Tècnic en Acabats de Construcció
(RD 2211/1993, de 17 de desembre)

Tècnic en Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació
(RD 1689/2011, de 18 de novembre)

Paviments i enrajolats. 1003. Paviments, enrajolats i xapats.

Revestiments continus conglomerats. 1194. Revestiments continus.

Panells prefabricats. 1195. Particions prefabricades.

Revestiments en làmines. 1198. Revestiments lleugers.

Pintures i vernissos. 1199. Pintura decorativa en la construcció.

Organització dels treballs d’acabats de construcció. 1200. Organització de treballs d’interior, decoració
i rehabilitació.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
Urbanístics i Operacions Topogràfiques

(RD 2209/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Organització i Control d’Obres
de Construcció

(RD 636/2015, de 10 de juliol)

Replantejaments d’obra. 0565. Replantejaments de construcció.

Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes 
de Construcció

(RD 2208/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Organització i Control d’Obres
de Construcció

(RD 636/2015, de 10 de juliol)

Mesuraments i valoracions. 0564. Mesuraments i valoracions de construcció.

Normes i projectes de construcció. 0562. Estructures de construcció.
1288. Processos constructius en edificació.
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Edificació i obra civil

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Plans d’obra. 0566. Planificació de construcció.

Projecte d’edificació. 1288. Processos constructius en edificació.

Projecte d’obra civil. 1289. Processos constructius en obra civil.

Representacions de construcció. 1287. Documentació de projectes i obres de construcció.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
Urbanístics i Operacions Topogràfiques

(RD 2209/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Organització i Control d’Obres
de Construcció

(RD 636/2015, de 10 de juliol)

Replantejaments d’obra 0565. Replantejaments de construcció.

Tècnic Superior en Realització i Plans d’Obra
(RD 2210/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Organització i Control d’Obres
de Construcció

(RD 636/2015, de 10 de juliol)

Organització de talls d’obra.
0564. Mesuraments i valoracions de construcció.
1288. Processos constructius en edificació.
1289. Processos constructius en obra civil.

Plans d’obra. 0566. Planificació de construcció.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
Urbanístics i Operacions Topogràfiques

(RD 2209/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Projectes d’Edificació
(RD 690/2010, de 20 de maig)

Replantejaments d’obra. 0565. Replantejaments de construcció.

Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes 
de Construcció

(RD 2208/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Projectes d’Edificació
(RD 690/2010, de 20 de maig)

Normes i projectes de construcció. 0562. Estructures de construcció.
0567. Disseny i construcció d’edificis.

Representacions de construcció. 0563. Representacions de construcció.

Mesuraments i valoracions. 0564. Mesuraments i valoracions de construcció.

Plans d’obra. 0566. Planificació de construcció.

Projecte d’edificació.
0570. Desenvolupament de projectes d’edificació 
residencial.
0568. Instal·lacions en edificació.

Tècnic Superior en Realització i Plans d’Obra
(RD 2210/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Projectes d’Edificació
(RD 690/2010, de 20 de maig)

Plans d’obra. 0566. Planificació de construcció.

Organització de talls d’obra. 0564. Mesuraments i valoracions de construcció.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
Urbanístics i Operacions Topogràfiques

(RD 2209/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Projectes d’Obra Civil
(RD 386/2011, de 18 de març)

Replantejaments d’obra. 0565. Replantejaments de construcció.
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Edificació i obra civil

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Ordenació urbana.
Traçats viaris i proveïments. 0769. Urbanisme i obra civil.

Plans d’urbanisme. Projecte d’urbanització.
0770. Xarxes i serveis en obra civil.
0772. Desenvolupament de projectes urbanístics.
0563. Representacions de construcció.

Treballs de camp i gabinet. 0771. Aixecaments topogràfics.

Traçats viaris i proveïments. 0770. Xarxes i serveis en obra civil.
0773. Desenvolupament de projectes d’obres lineals.

Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes 
de Construcció

(RD 2208/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Projectes d’Obra Civil
(RD 386/2011, de 18 de març)

Normes i projectes de construcció. 0562. Estructures de construcció.

Representacions de construcció. 0563. Representacions de construcció.

Mesuraments i valoracions. 0564. Mesuraments i valoracions de construcció.

Plans d’obra. 0566. Planificació de construcció.

Projecte d’obra civil. 0770. Xarxes i serveis en obra civil.
0772. Desenvolupament de projectes urbanístics.

Tècnic Superior en Realització i Plans d’Obra
(RD 2210/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Projectes d’Obra Civil
(RD 386/2011, de 18 de març)

Organització de talls d’obra. 0564. Mesuraments i valoracions de construcció.

Electricitat i electrònica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)

Instal·lacions elèctriques d’enllaç i centres de transformació. 0236. Instal·lacions de distribució.

Instal·lacions singulars en habitatges i edificis. 0237. Infraestructures comunes de telecomunicació
en habitatges i edificis.

Instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis. 0238. Instal·lacions domòtiques.

Manteniment de màquines elèctriques. 0240. Màquines elèctriques.

Electrotècnia. 0234. Electrotècnia.

Instal·lacions elèctriques d’interior. 0235. Instal·lacions elèctriques interiors.

Automatismes i quadres elèctrics. 0232. Automatismes industrials.

Tècnic en Equips Electrònics de Consum
(RD 624/1995, de 21 abril)

Tècnics en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)
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Electricitat i electrònica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Electrònica general.
Electrònica digital i microprogramable. 0233. Electrònica.

Tècnic en Manteniment Ferroviari
(RD 2047/1995, de 22 de desembre)

(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)

Electrotècnia. 0234. Electrotècnia.

Tècnic en Instal·lació i Manteniment Electromecànic
de Maquinària i Conducció de Línies
(RD 2045/1995, de 22 de desembre)

(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)

Electrotècnia. 0234. Electrotècnia.

Tècnic en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 
Climatització i Producció de Calor

(RD 2046/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)

Electrotècnia. 0234. Electrotècnia.

Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
(RD 622/1995, de 21 d’abril)

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)

Sistemes de telefonia.
Sistemes de ràdio i TV. Seguretat en les instal·lacions
de telecomunicació i informàtiques.

0237. Infraestructures comunes de telecomunicació
en habitatges i edificis.

Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions
(RD 1632/2009, de 30 d’octubre)

Instal·lacions singulars en habitatges i edificis. 0237. Infraestructures comunes de telecomunicació
en habitatges i edificis.

Instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis. 0238. Instal·lacions domòtiques.

Instal·lacions elèctriques d’interior. 0362. Instal·lacions elèctriques bàsiques.

Tècnic en Equips Electrònics de Consum
(RD 624/1995, de 21 d’abril)

Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions
(RD 1632/2009, de 30 d’octubre)

Sistemes electrònics d’informació. 0360. Equips microinformàtics.

Electrònica general.
Electrònica digital i microprogramable. 0359. Electrònica aplicada.

Instal·lacions bàsiques. 0362. Instal·lacions elèctriques bàsiques.

Tècnic en Explotació de Sistemes Informàtics
(RD 497/2003, de 2 de maig)

(Informàtica)

Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions
(RD 1632/2009, de 30 d’octubre)

Cicle complet. 0360. Equips microinformàtics.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Productes 
electrònics

(RD 620/1995, de 21 d’abril)

Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions
(RD 1632/2009, de 30 d’octubre)

Cicle complet. 0359. Electrònica aplicada.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Sistemes de Regulació i Control 
Automàtics

(RD 619/1995, de 21 d’abril)

Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
(RD 1581/2011, de 4 de novembre)
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Electricitat i electrònica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Sistemes de control seqüencial. 0959. Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics.
0960. Sistemes seqüencials programables.

Sistemes de mesura i regulació. 0961. Sistemes de mesura i regulació.

Sistemes electrotècnics de potència. 0962. Sistemes de potència.

Gestió del desenvolupament de sistemes automàtics. 0963. Documentació tècnica.

Informàtica industrial. 0964. Informàtica industrial.

Desenvolupament de sistemes seqüencials. 
Desenvolupament de sistemes de mesura i regulació.

0965. Sistemes programables avançats.
0968. Integració de sistemes d’automatització industrial.

Comunicacions industrials. 0967. Comunicacions industrials.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Productes 
Electrònics

(RD 620/1995, de 21 d’abril)

Tècnic Superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, de 21 de setembre)

Electrònica analògica.
Lògica digital i microprogramable. 1587. Sistemes electrònics i fotònics.

Tècnic Superior en Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edificis i Procés

(RD 2044/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic Superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, de 21 de setembre)

Sistemes automàtics en les instal·lacions. 1586. Sistemes electromecànics i de fluids.

Tècnic Superior en Manteniment d’Equip Industrial
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)

(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic Superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, de 21 de setembre)

Muntatge i manteniment dels sistemes elèctric i electrònic. 1585. Instal·lacions elèctriques.

Muntatge i manteniment dels sistemes hidràulic i pneumàtic. 1586. Sistemes electromecànics i de fluids.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció

(RD 2042/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic Superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, de 21 de setembre)

Sistemes automàtics en les instal·lacions. 1586. Sistemes electromecànics i de fluids.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Productes 
Electrònics

(RD 620/1995, de 21 d’abril)

Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
(RD 1578/2011, de 4 de novembre)

Electrònica analògica. 1051. Circuits electrònics analògics.

Lògica digital i microprogramable. 1052. Manteniment d’equips microprogramables.

Desenvolupament i construcció de prototips electrònics. 1058. Tècniques i processos de muntatge i manteniment 
d’equips electrònics.

Manteniment d’equips electrònics. 1059. Infraestructures i desenvolupament del manteniment 
electrònic.

Tècnic Superior en Instal·lacions Electrotècniques
(RD 621/1995, de 21 d’abril)

Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
(RD 1127/2010, de 10 de setembre)

Desenvolupament d’instal·lacions elèctriques de distribució. 0522. Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres
de transformació.
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Electricitat i electrònica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècniques i processos en les instal·lacions automatitzades
en els edificis.

0523. Configuració d’instal·lacions domòtiques i 
automàtiques.

Desenvolupament d’instal·lacions electrotècniques
en els edificis. 0524. Configuració d’instal·lacions elèctriques.

Gestió del desenvolupament d’instal·lacions electrotècniques.
Informàtica tècnica. 0519. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques.

Tècniques i processos en les instal·lacions singulars
en els edificis.

0517. Processos en instal·lacions d’infraestructures 
comunes de telecomunicacions.

Tècnic Superior en Sistemes de Regulació i Control 
Automàtics

(RD 619/1995, de 21 d’abril)

Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
(RD 1127/2010, de 10 de setembre)

Gestió del desenvolupament de sistemes automàtics.
Informàtica industrial.
Sistemes electrotècnics de potència.

0519. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques.

Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
(RD 622/1995, de 21 d’abril)

Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions
i Informàtics

(RD 883/2011, de 24 de juny)

Sistemes de telefonia. 0713. Sistemes de telefonia fixa i mòbil.

Sistemes de ràdio i televisió. 0554. Sistemes de producció audiovisual.

Arquitectura d’equips i sistemes informàtics.
Sistemes operatius i llenguatges de programació. 0552. Sistemes informàtics i xarxes locals.

Gestió del desenvolupament de sistemes de telecomunicació
i informàtics.

0601. Gestió de projectes d’instal·lacions
de telecomunicacions.

Desenvolupament de sistemes de telecomunicació
i informàtica.

0525. Configuració d’infraestructures de sistemes
de telecomunicacions.
0553. Tècniques i processos en infraestructures
de telecomunicacions.

Sistemes telemàtics. 0555. Xarxes telemàtiques.

Energia i aigua

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 
Climatització i Producció de Calor

(RD 2046/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

Tècniques de mecanització i unió per al muntatge
i manteniment d’instal·lacions. 1562. Tècniques de mecanització i unió.

Instal·lacions elèctriques i automatismes. 1561. Instal·lacions elèctriques en xarxes d’aigua.
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Energia i aigua

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Instal·lacions d’aigua i gas. 0310. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua.

Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

Cicle formatiu complet. 1561. Instal·lacions elèctriques en xarxes d’aigua.

Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes 
de Construcció

(RD 2208/1993, de 17 de desembre)
(Edificació i obra civil)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

Projectes d’edificació. 1559. Replantejament en xarxes d’aigua.

Tècnic en Operació, Control i Manteniment de Màquines
i Instal·lacions del Vaixell

(RD 725/1994, de 22 d’abril)
(Activitats maritimopesqueres)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

Cicle complet. 0310. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua.

Tècnic Superior en Supervisió i Control de Màquines
i Instal·lacions del Vaixell

(RD 722/1994, de 22 d’abril)
(Activitats maritimopesqueres)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

Cicle complet. 0310. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés

(RD 2044/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar 
Tèrmica

(RD 1177/2008, d’11 de juliol)

Equips per a instal·lacions tèrmiques i de fluids. 0121. Equips i instal·lacions tèrmiques.

Execució de processos de muntatge i instal·lacions. 0122. Processos de muntatge d’instal·lacions.

Representació gràfica en instal·lacions. 0123. Representació gràfica d’instal·lacions.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció

(RD 2042/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar 
Tèrmica

(RD 1177/2008, d’11 de juliol)

Instal·lacions de fluids. Instal·lacions de processos tèrmics. 0121. Equips i instal·lacions tèrmiques.

Tècniques de muntatge d’instal·lacions. 0122. Processos de muntatge d’instal·lacions.

Representació gràfica en instal·lacions. 0123. Representació gràfica d’instal·lacions.

Tècnic Superior en Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés

(RD 2044/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

Execució de processos de muntatge i instal·lacions. 1580. Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua.
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Energia i aigua

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció

(RD 2042/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

Tècniques de muntatge d’instal·lacions. 1580. Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua.

Tècnic Superior en Realització i Plans d’Obra
(RD 2210/1993, de 17 de desembre)

(Edificació i obra civil)

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

Replantejaments d’obra. Plans d’obra. 1572. Planificació i replantejament.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
Urbanístics i Operacions Topogràfiques

(RD 2209/1993, de 17 de desembre)
(Edificació i obra civil)

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

Replantejaments d’obra. Plans d’obra. 1572. Planificació i replantejament.

Fabricació mecànica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Fosa
(RD 2421/1994, de 16 de desembre)

Tècnic en Conformació per Emmotllament de Metalls
i Polímers

(RD 387/2011, de 18 de març)

Fusió i colada.
0724. Conformació per emmotllament tancat.
0725. Conformació per emmotllament obert.
0007. Interpretació gràfica.

Sistemes d’emmotllament i fabricació de mascles. 0723. Elaboració de motlles i models.

Sistemes auxiliars de fabricació mecànica. 0722. Preparació de màquines i instal·lacions de processos 
automàtics.

Control de les característiques del producte fos. 0006. Metrologia i assajos.

Tècnic en Mecanització
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)

Tècnic en Conformació per Emmotllament de Metalls
i Polímers

(RD 387/2011, de 18 de març)

Control de les característiques del producte mecanitzat. 0006. Metrologia i assajos.

Procediments de mecanització. 0007. Interpretació gràfica.

Sistemes auxiliars de fabricació mecànica. 0722. Preparació de màquines i instal·lacions de processos 
automàtics.

Tècnic en Soldadura i Caldereria
(RD 1657/1994, de 22 de juliol)

Tècnic en Conformació per Emmotllament de Metalls
i Polímers

(RD 387/2011, de 18 de març)

Desenvolupaments geomètrics en construccions metàl·liques. 0007. Interpretació gràfica.
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Fabricació mecànica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Qualitat en construccions metàl·liques. 0006. Metrologia i assajos.

Tècnic en Tractaments Superficials i Tèrmics
(RD 2420/1994, de 16 de desembre)

Tècnic en Conformació per Emmotllament de Metalls
i Polímers

(RD 387/2011, de 18 de març)

Sistemes auxiliars de fabricació mecànica. 0722. Preparació de màquines i instal·lacions de processos 
automàtics.

Tècnic en Operacions de Transformació de Plàstics i Cautxú
(RD 818/1993, de 28 de maig)

(Química)

Tècnic en Conformació per Emmotllament de Metalls
i Polímers

(RD 387/2011, de 18 de març)

Instal·lacions de transformació. 0722. Preparació de màquines i instal·lacions de processos 
automàtics.

Transformació i emmotllament de plàstics. Transformació
i vulcanització d’elastòmers.
Acabat i control de qualitat de productes de plàstic i cautxú.

0724. Conformació per emmotllament tancat.
0725. Conformació per emmotllament obert.
0007. Interpretació gràfica.

Materials polimèrics i les seves mescles. 0726. Preparació de primeres matèries.

Tècnic en Mecanització
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)

Tècnic en Mecanització
(RD 1398/2007, de 29 d’octubre)

Procediments de mecanització. 0001. Processos de mecanització.
0007. Interpretació gràfica.

Preparació i programació de màquines de fabricació 
mecànica. 0002. Mecanització per control numèric.

Sistemes auxiliars de fabricació mecànica. 0005. Sistemes automatitzats.

Fabricació per arrencada d’encenall. 0004. Fabricació per arrencada d’encenall.

Fabricació per abrasió, conformació i procediments especials. 0003. Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformació 
i per processos especials.

Control de les característiques del producte mecanitzat. 0006. Metrologia i assajos.

Tècnic en Fosa
(RD 2421/1994, de 16 de desembre)

Tècnic en Mecanització
(RD 1398/2007, de 29 d’octubre)

Fusió i colada. 0007. Interpretació gràfica.

Control de les característiques del producte fos. 0006. Metrologia i assajos.

Tècnic en Soldadura i Caldereria
(RD 1657/1994, de 22 de juliol)

Tècnic en Mecanització
(RD 1398/2007, de 29 d’octubre)

Desenvolupaments geomètrics en construccions metàl·liques. 0007. Interpretació gràfica.

Qualitat en construccions metàl·liques. 0006. Metrologia i assajos.

Tècnic en Soldadura i Caldereria
(RD 1657/1994, de 22 de juliol)

Tècnic en Soldadura i Caldereria
(RD 1692/2007, de 14 de desembre)

Desenvolupaments geomètrics en construccions metàl·liques. 0007. Interpretació gràfica.

Traçat i conformació en construccions metàl·liques. 0091. Traçat, tall i conformació
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Fabricació mecànica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mecanització en construccions metàl·liques. 0092. Mecanització.

Soldadura en atmosfera natural. 0093. Soldadura en atmosfera natural

Soldadura en atmosfera protegida. 0094. Soldadura en atmosfera protegida.

Muntatge en construccions metàl·liques. 0095. Muntatge.

Qualitat en construccions metàl·liques. 0006. Metrologia i assajos.

Tècnic en Fosa
(RD 2421/1994, de 16 de desembre)

Tècnic en Soldadura i Caldereria
(RD 1692/2007, de 14 de desembre)

Fusió i colada. 0007. Interpretació gràfica.

Control de les característiques del producte fos. 0006. Metrologia i assajos.

Tècnic en Mecanització
(RD 2419/1994, de 16 de desembre)

Tècnic en Soldadura i Caldereria
(RD 1692/2007, de 14 de desembre)

Procediments de mecanització. 0007. Interpretació gràfica.

Control de les característiques del producte mecanitzat. 0006. Metrologia i assajos.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 1656/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 174/2008, de 8 de febrer)

Representació en construccions metàl·liques. 0245. Representació gràfica en la fabricació mecànica.

Solucions constructives en construccions metàl·liques.
Desenvolupament de projectes en construccions metàl·liques. 0246. Disseny de construccions metàl·liques.

Execució de processos en construccions metàl·liques.

0248. Processos de mecanització, tall i conformació
en construccions metàl·liques.
0249. Processos d’unió i muntatge en construccions 
metàl·liques.

Definició de processos en construccions metàl·liques. 0247. Definició de processos de construccions metàl·liques.
0163. Programació de la producció.

Gestió de la qualitat en la construcció metàl·lica. 0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes Mecànics
(RD 2416/1994, de 16 de desembre)

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 174/2008, de 8 de febrer)

Representació gràfica en la fabricació mecànica. 0245. Representació gràfica en la fabricació mecànica.

Tècnic Superior en Producció per Mecanització
(RD 2417/1994, de 16 de desembre)

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 174/2008, de 8 de febrer)

Programació de la producció en la fabricació mecànica. 0163. Programació de la producció.

Control de qualitat en la fabricació mecànica. 0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

Tècnic Superior en Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia
(RD 2418/1994, de 16 de desembre)

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 174/2008, de 8 de febrer)

Programació de la producció en la fabricació mecànica. 0163. Programació de la producció.
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Fabricació mecànica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Control de qualitat en la fabricació mecànica. 0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

Tècnic Superior en Desenvolupament i Fabricació
de Productes Ceràmics

(RD 2038/1995, de 22 de desembre)
(Vidre i ceràmica)

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 174/2008, de 8 de febrer)

Gestió de qualitat en indústries ceràmiques. 0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

Organització de la producció en indústries ceràmiques. 0163. Programació de la producció.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes Mecànics
(RD 2416/1994, de 16 de desembre)

Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica
(RD 1630/2009, de 30 d’octubre)

Representació gràfica en la fabricació mecànica. 0245. Representació gràfica en la fabricació mecànica.

Desenvolupament de productes mecànics. 0427. Disseny de productes mecànics.

Matrius, motlles i utillatges.
0428. Disseny d’útils de processament de xapa i 
estampació.
0429. Disseny de motlles i models de fosa.

Automatització de la fabricació. 0431. Automatització de la fabricació.

Tècniques de fabricació mecànica. 0432. Tècniques de fabricació mecànica.

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 1656/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica
(RD 1630/2009, de 30 d’octubre)

Representació en construccions metàl·liques. 0245. Representació gràfica en la fabricació mecànica.

Tècnic Superior en Producció per Mecanització
(RD 2417/1994, de 16 de desembre)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Fabricació Mecànica

(RD 1687/2007, de 14 de desembre)

Definició de processos de mecanització, conformació
i muntatge.

0160. Definició de processos de mecanització, conformació
i muntatge.
0007. Interpretació gràfica.

Programació de màquines de control numèric per a fabricació 
mecànica.

0002. Mecanització per control numèric.
0161. Fabricació assistida per ordinador (CAM).

Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica. 0162. Programació de sistemes automàtics de fabricació 
mecànica.

Programació de la producció en la fabricació mecànica. 0163. Programació de la producció.

Execució de processos de mecanització, conformació
i muntatge. 0164. Execució de processos de fabricació.

Control de qualitat en la fabricació mecànica.
0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.
0166. Verificació de productes.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes Mecànics
(RD 2416/1994, de 16 de desembre)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Fabricació Mecànica

(RD 1687/2007, de 14 de desembre)

Representació gràfica en la fabricació mecànica. 0007. Interpretació gràfica.
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Fabricació mecànica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 1656/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Fabricació Mecànica

(RD 1687/2007, de 14 de desembre)

Definició de processos en construccions metàl·liques. 0163. Programació de la producció.

Gestió de la qualitat en la construcció metàl·lica. 0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

Tècnic Superior en Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia
(RD 2418/1994, de 16 de desembre)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Fabricació Mecànica

(RD 1687/2007, de 14 de desembre)

Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica. 0162. Programació de sistemes automàtics de fabricació 
mecànica

Programació de la producció en la fabricació mecànica. 0163. Programació de la producció.

Control de qualitat en la fabricació mecànica.
0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.
0166. Verificació de productes.

Tècnic Superior en Desenvolupament i Fabricació
de Productes Ceràmics

(RD 2038/1995, de 22 de desembre)
(Vidre i ceràmica)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Fabricació Mecànica

(RD 1687/2007, de 14 de desembre)

Gestió de qualitat en indústries ceràmiques. 0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

Organització de la producció en indústries ceràmiques. 0163. Programació de la producció.

Tècnic Superior en Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia
(RD 2418/1994, de 16 de desembre)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Emmotllament de Metalls i Polímers

(RD 882/2011, de 24 de juny)

Definició de processos de fosa i pulverimetal·lúrgia.
Execució de processos de fosa.
Execució de processos de pulverimetal·lúrgia.

0007. Interpretació gràfica.
0531. Emmotllament tancat.
0532. Emmotllament obert.

Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica. 0162. Programació de sistemes automàtics de fabricació 
mecànica.

Programació de la producció en la fabricació mecànica. 0163. Programació de la producció.

Control de qualitat en la fabricació mecànica.
0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.
0533. Verificació de productes conformats.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes Mecànics
(RD 2416/1994, de 16 de desembre)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Emmotllament de Metalls i Polímers

(RD 882/2011, de 24 de juny)

Representació gràfica en la fabricació mecànica. 0007. Interpretació gràfica.

Tècnic Superior en Producció per Mecanització
(RD 2417/1994, de 16 de desembre)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Emmotllament de Metalls i Polímers

(RD 882/2011, de 24 de juny)
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Fabricació mecànica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica. 0162. Programació de sistemes automàtics de fabricació 
mecànica.

Programació de la producció en la fabricació mecànica. 0163. Programació de la producció.

Control de qualitat en la fabricació mecànica.
0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.
0533. Verificació de productes conformats.

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 1656/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Emmotllament de Metalls i Polímers

(RD 882/2011, de 24 de juny)

Definició de processos en construccions metàl·liques. 0163. Programació de la producció.

Gestió de la qualitat en la construcció metàl·lica. 0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

Tècnic en Soldadura i Caldereria
(RD 1657/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Emmotllament de Metalls i Polímers

(RD 882/2011, de 24 de juny)

Desenvolupaments geomètrics en construccions metàl·liques. 0007. Interpretació gràfica.

Tècnic Superior en Plàstics i Cautxú
(RD 813/1993, de 28 de maig)

(Química)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Emmotllament de Metalls i Polímers

(RD 882/2011, de 24 de juny)

Organització i control del procés de producció.
Instal·lacions de transformació de plàstics i cautxú.
Processament de plàstics. Processament de cautxú.

0007. Interpretació gràfica.
0531. Emmotllament tancat.
0532. Emmotllament obert.
0163. Programació de la producció.

Instal·lacions de transformació de plàstics i cautxú. 0162. Programació de sistemes automàtics de fabricació 
mecànica.

Control de qualitat en la transformació de plàstics i cautxú.
0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.
0533. Verificació de productes conformats.

Tècnic en Fosa
(RD 2421/1994, de 16 de desembre)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Fabricació Mecànica

(RD 1687/2007, de 14 de desembre)

Fusió i colada. 0007. Interpretació gràfica.

Tècnic Superior en Desenvolupament i Fabricació
de Productes Ceràmics

(RD 2038/1995, de 22 de desembre)
(Vidre i ceràmica)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Emmotllament de Metalls i Polímers

(RD 882/2011, de 24 de juny)

Gestió de qualitat en indústries ceràmiques. 0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

Organització de la producció en indústries ceràmiques. 0163. Programació de la producció.
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Hoteleria i turisme

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Cuina
(RD 2219/1993, de 17 de desembre

Tècnic en Cuina i Gastronomia
(RD 1396/2007, de 29 d’octubre)

Ofertes gastronòmiques i sistemes d’aprovisionament. 0045. Ofertes gastronòmiques.

Preelaboració i conservació d’aliments. 0046. Preelaboració i conservació d’aliments.

Tècniques culinàries. 0047. Tècniques culinàries.

Rebosteria. 0026. Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
0028. Postres en la restauració.

Elaboracions i productes culinaris. 0048. Productes culinaris.

Tècnic en Pastisseria i Forneria
(RD 2220/1993, de 17 de desembre)

Tècnic en Cuina i Gastronomia
(RD 1396/2007, de 29 d’octubre)

Tècniques de pastisseria, forneria i conservació d’aliments. 0026. Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
0028. Postres en la restauració.

Tècnic en Serveis de Restaurant i Bar
(RD 2221/1993, de 17 de desembre)

Tècnic en Cuina i Gastronomia
(RD 1396/2007, de 29 d’octubre)

Ofertes gastronòmiques i sistemes d’aprovisionament. 0045. Ofertes gastronòmiques.

Tècnic en Panificació i Rebosteria
(RD 2057/1995, de 22 de desembre)

(Indústries alimentàries)

Tècnic en Cuina i Gastronomia
(RD 1396/2007, de 29 d’octubre)

Elaboracions bàsiques de pastisseria. 0026. Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
0028. Postres en la restauració.

Tècnic en Serveis de Restaurant i Bar
(RD 2221/1993, de 17 de desembre)

Tècnic en Serveis en Restauració
(RD 1690/2007, de 14 de desembre)

Ofertes gastronòmiques i sistemes d’aprovisionament. 0045. Ofertes gastronòmiques.

Begudes.
Tècniques elementals de cuina. 0152. Serveis en un bar / una cafeteria.

Tècniques de servei i atenció al client. 0153. Serveis en restaurant i esdeveniments especials.

Tècnic en Cuina
(RD 2219/1993, de 17 de desembre)

Tècnic en Serveis en Restauració
(RD 1690/2007, de 14 de desembre)

Ofertes gastronòmiques i sistemes d’aprovisionament. 0045. Ofertes gastronòmiques.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Agències de Viatges
(RD 2215/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió 
d’Esdeveniments

(RD 1254/2009, de 24 de juliol)

Producció i venda de serveis turístics en agències de viatges. 0398. Venda de serveis turístics.
0397. Gestió de productes turístics.

Gestió economicoadministrativa en agències de viatges.
Organització i control en agències de viatges.

0399. Direcció d’entitats d’intermediació turística.
0402. Empresa i iniciativa emprenedora.

Comercialització de productes i serveis turístics. 0173. Màrqueting turístic.
0171. Estructura del mercat turístic.
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Hoteleria i turisme

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Allotjament
(RD 2216/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió 
d’Esdeveniments

(RD 1254/2009, de 24 de juliol)

Comercialització de productes i serveis turístics. 0173. Màrqueting turístic.
0171. Estructura del mercat turístic.

Tècnic Superior en Agències de Viatges
(RD 2215/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics
(RD 1686/2007, de 14 de desembre)

Comercialització de productes i serveis turístics. 0173. Màrqueting turístic.
0171. Estructura del mercat turístic.

Tècnic Superior en Informació i Comercialització Turística
(RD 2217/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió 
d’Esdeveniments

(RD 1254/2009, de 24 de juliol)

Disseny i comercialització de productes turístics locals
i regionals.

0173. Màrqueting turístic.
0171. Estructura del mercat turístic

Tècnic Superior en Restauració
(RD 2218/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Direcció de Cuina
(RD 687/2010, de 20 de maig. Correcció del Reial decret 

687/2010, de 20 de maig)

Processos de cuina. 0497. Processos de preelaboració i conservació a la cuina.
0499. Processos d’elaboració culinària.

Processos de pastisseria i forn. 0498. Elaboracions de pastisseria i rebosteria a la cuina.

Administració d’establiments de restauració. Màrqueting
en la restauració. 0503. Gestió administrativa i comercial en la restauració.

Tècnic Superior en Restauració
(RD 2218/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
(RD 688/2010, de 20 de maig)

Processos de servei. 0509. Processos de serveis en un bar / una cafeteria.
0510. Processos de serveis en un restaurant.

Administració d’establiments de restauració. Màrqueting
en la restauració. 0503. Gestió administrativa i comercial en la restauració.

Tècnic Superior en Allotjament
(RD 2216/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics
(RD 1686/2007, de 14 de desembre)

Recepció i atenció al client.
0176. Recepció i reserves.
0177. Recursos humans en l’allotjament.
0172. Protocol i relacions públiques.

Regidoria de pisos. 0175. Gestió del departament de pisos.

Organització i control de l’allotjament. 0174. Direcció d’allotjaments turístics.

Comercialització de productes i serveis turístics. 0173. Màrqueting turístic.
0171. Estructura del mercat turístic.

Tècnic Superior en Informació i Comercialització Turístiques
(RD 2217/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics
(RD 1686/2007, de 14 de desembre)



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 340  Dimecres 30 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 96

Hoteleria i turisme

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Disseny i comercialització de productes turístics locals
i regionals.

0173. Màrqueting turístic.
0171. Estructura del mercat turístic.

Tècnic Superior en Agències de Viatges
(RD 2215/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistència Turístiques
(RD 1255/2009, de 24 de juliol)

Comercialització de productes i serveis turístics. 0173. Màrqueting turístic.
0171. Estructura del mercat turístic.

Tècnic Superior en Informació i Comercialització Turístiques
(RD 2217/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistència Turístiques
(RD 1255/2009, de 24 de juliol)

Disseny i comercialització de productes turístics locals
i regionals.

0387. Disseny de productes turístics.
0173. Màrqueting turístic.
0171. Estructura del mercat turístic.
0384. Recursos turístics.

Informació turística en destinació.
0171. Estructura del mercat turístic.
0385. Serveis d’informació turística.
0172. Protocol i relacions públiques.

Productes i destinacions turístics nacionals i internacionals. 0383. Destinacions turístiques.
0384. Recursos turístics.

Assistència i guia de grups. 0386. Processos de guia i assistència turística.
0172. Protocol i relacions públiques.

Tècnic Superior en Allotjament
(RD 2216/1993, de 17 de desembre)

Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistència Turístiques
(RD 1255/2009, de 24 de juliol)

Comercialització de productes i serveis turístics. 0173. Màrqueting turístic.
0171. Estructura del mercat turístic.

Imatge personal

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Estètica Personal Decorativa
(RD 630/1995, de 21 d’abril)

Tècnic en Estètica i Bellesa
(RD 256/2011, de 28 de febrer)

Depilació mecànica i tècniques complementàries. 0635. Depilació mecànica i descoloració del borrissol.

Tècniques d’higiene facial i corporal. 0633. Tècniques d’higiene facial i corporal.

Maquillatge. 0634. Maquillatge.

Escultura d’ungles i estètica de mans i peus. 0636. Estètica de mans i peus.
0637. Tècniques d’ungles artificials.

Promoció i venda de productes i serveis en l’àmbit
de l’estètica personal. 0643. Màrqueting i venda en imatge personal.

Anatomia i fisiologia humanes bàsiques. 0640. Imatge corporal i hàbits saludables.

Cosmetologia aplicada a l’estètica decorativa. 0641. Cosmetologia per a l’estètica i la bellesa.
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Imatge personal

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Perruqueria
(RD 629/1995, de 21 d’abril)

Tècnic en Estètica i Bellesa
(RD 256/2011, de 28 de febrer)

Anatomia i fisiologia humanes bàsiques. 0640. Imatge corporal i hàbits saludables.

Tècnic en Perruqueria
(RD 629/1995, de 21 d’abril)

Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
(RD 1588/2011, de 4 de novembre)

Pentinats, acabats i recollits. 0842. Pentinats i recollits.

Canvis de color en els cabells. 0843. Coloració capil·lar.

Cosmetologia aplicada a la perruqueria. 0844. Cosmètica per a la perruqueria.

Tallada dels cabells i tècniques complementàries. 0845. Tècniques de tallada dels cabells.

Canvis de forma en els cabells. 0846. Canvis de forma permanent en els cabells.

Higiene i tractaments capil·lars. 0849. Anàlisi capil·lar.

Tècniques bàsiques de manicura i pedicura. 0636. Estètica de mans i peus.

Anatomia i fisiologia humanes bàsiques.
Higiene, desinfecció i esterilització aplicades a la perruqueria. 0640. Imatge corporal i hàbits saludables.

Tècnic en Estètica Personal Decorativa
(RD 630/1995, de 21 d’abril)

Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
(RD 1588/2011, de 4 de novembre)

Escultura d’ungles i estètica de mans i peus. 0636. Estètica de mans i peus.

Anatomia i fisiologia humanes bàsiques. 0640. Imatge corporal i hàbits saludables.

Promoció i venda de productes i serveis en l’àmbit
de l’estètica personal. 0643. Màrqueting i venda en imatge personal.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Assessoria d’Imatge Personal
(RD 627/1995, de 21 d’abril)

Tècnic Superior en Assessoria d’Imatge Personal
i Corporativa

(RD 1685/2011, de 18 de novembre)

Assessoria de bellesa. 1182. Disseny d’imatge integral.

Estilisme en el vestir. 1183. Estilisme en vestuari i complements.

Protocol i usos socials. 1185. Protocol i organització d’esdeveniments.
1186. Usos socials.

Tècniques d’embelliment personal. 1187. Assessoria estètica.
1184. Assessoria de perruqueria.

Imatge personal i comunicació. 1188. Habilitats comunicatives.

Tècnic Superior en Estètica
(RD 628/1995, de 21 d’abril)

Tècnic Superior en Estètica Integral i Benestar
(RD 881/2011, de 24 de juny)

Diagnòstic i protocol de processos d’estètica integral. 0751. Dermoestètica.

Electroestètica 0744. Aparells estètics.

Massatge 0747. Massatge estètic.
0748. Drenatge estètic i tècniques per pressió.

Estètica hidrotermal. 0745. Estètica hidrotermal.

Depilació. 0746. Depilació avançada.

Microimplantació de pigments. 0749. Micropigmentació.

Anatomia, fisiologia i patologia humanes aplicades a l’estètica 
integral. 0750. Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal.
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Imatge personal

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Cosmetologia aplicada a l’estètica integral. 0752. Cosmètica aplicada a l’estètica i el benestar.

Tècnic Superior en Estètica
(RD 628/1995, de 21 d’abril)

Tècnic Superior en Estilisme i Direcció de Perruqueria
(RD 1577/2011, de 4 de novembre)

Anatomia, fisiologia i patologia humanes aplicades a l’estètica 
integral. 0750. Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal.

Imatge i so

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Laboratori d’Imatge
(RD 2037/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Vídeo Discjòquei i So
(RD 556/2012, de 23 de març)

Tractament d’imatges fotogràfiques per procediments digitals. 1304. Presa i edició digital d’imatge.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Realització d’Audiovisuals i Espectacles
(RD 2035/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius
(RD 1583/2011, de 4 de novembre)

Realització multimèdia. 1090. Realització de projectes multimèdia interactius.

Tècnic Superior en Imatge
(RD 2033/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Il·luminació, Captació i Tractament 
d’Imatge

(RD 1686/2011, de 18 de novembre)

Imatge fotogràfica. 1163. Projectes fotogràfics.
1164. Presa fotogràfica.

Aplicacions fotogràfiques. 1164. Presa fotogràfica.
1165. Tractament fotogràfic digital.

Il·luminació d’espais escènics.
1160. Projectes d’il·luminació.
1161. Luminotècnia.
1162. Control de la il·luminació.

Imatge audiovisual.
1158. Planificació de càmera en audiovisuals.
1159. Presa d’imatge audiovisual.
1167. Gravació i edició de reportatges audiovisuals.

Tècnic Superior en Realització d’Audiovisuals i Espectacles
(RD 2035/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Realització de Projectes Audiovisuals i 
Espectacles

(RD 1680/2011, de 18 de novembre)

Realització en cinema i vídeo. 0902. Planificació de la realització en cinema i vídeo.
0903. Processos de realització en cinema i vídeo.

Realització en televisió. 0904. Planificació de la realització en televisió.
0905. Processos de realització en televisió.
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Imatge i so

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Muntatge/edició i postproducció d’audiovisuals.

0906. Planificació del muntatge i la postproducció 
d’audiovisuals.
0907. Realització del muntatge i la postproducció 
d’audiovisuals.

Sistemes tècnics de realització. 0910. Mitjans tècnics audiovisuals i escènics.

Tècnic Superior en Realització d’Audiovisuals i Espectacles
(RD 2035/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Producció d’Audiovisuals i Espectacles
(RD 1681/2011, de 18 de novembre)

Sistemes tècnics de realització. 0910. Mitjans tècnics audiovisuals i escènics.

Tècnic Superior en Producció d’Audiovisuals, Ràdio
i Espectacles

(RD 2034/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Producció d’Audiovisuals i Espectacles
(RD 1681/2011, de 18 de novembre)

Producció de cinema/vídeo. Producció de televisió. 0915. Planificació de projectes audiovisuals.

Producció de cinema/vídeo. 0916. Gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia.

Producció de televisió. Producció de ràdio. 0917. Gestió de projectes de televisió i ràdio.

Producció d’espectacles.
0918. Planificació de projectes d’espectacles i 
esdeveniments.
0919. Gestió de projectes d’espectacles i esdeveniments.

Llenguatges audiovisuals i escènics. 0920. Recursos expressius audiovisuals i escènics.

Mitjans tècnics audiovisuals. 0910. Mitjans tècnics audiovisuals i escènics.

Gestió i promoció de produccions audiovisuals, radiofòniques
i espectacles. 0921. Administració i promoció d’audiovisuals i espectacles.

Tècnic Superior en Producció d’Audiovisuals, Ràdio
i Espectacles

(RD 2034/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Realització de Projectes Audiovisuals i 
Espectacles

(RD 1681/2011, de 18 de novembre)

Mitjans tècnics audiovisuals. 0910. Mitjans tècnics audiovisuals i escènics.

Tècnic Superior en So
(RD 2036/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en So per a Audiovisuals i Espectacles
(RD 1682/2011, de 18 de novembre)

So en produccions audiovisuals. 1098. So per a audiovisuals.

Enregistraments musicals. 1100. Enregistrament en un estudi.

Sonorització industrial i d’espectacles. 1101. Ajustos de sistemes de sonorització.

Postproducció d’àudio. 1102. Postproducció de so.

Comunicació audiovisual i expressió sonora. 1104. Comunicació i expressió sonora.

Indústries alimentàries

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Elaboració d’Olis i Sucs
(RD 2053/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Olis d’Oliva i Vins
(RD 1798/2008, de 3 de novembre)

Primeres matèries, productes i processos en la indústria 
oleícola i extractiva.

0316. Primeres matèries i productes en la indústria oleícola, 
vinícola i d’altres begudes.
0321. Anàlisi sensorial.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 340  Dimecres 30 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 100

Indústries alimentàries

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Operacions de procés d’extracció d’olis i sucs. 0317. Extracció d’olis d’oliva.

Operacions de procés de condicionament d’olis i sucs. 0319. Condicionament d’olis d’oliva.

Higiene i seguretat en la indústria alimentària. 0031. Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.

Operacions i control de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Sistemes de control i auxiliars dels processos. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Tècnic en Elaboració de Vins i Altres Begudes
(RD 2055/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Olis d’Oliva i Vins
(RD 1798/2008, de 3 de novembre)

Primeres matèries, productes i processos en la indústria
de begudes.

0316. Primeres matèries i productes en la indústria oleícola, 
vinícola i d’altres begudes.
0321. Anàlisi sensorial.

Operacions de vinificació. 0318. Elaboració de vins.

Destil·leria-licoreria. 0320. Elaboració d’altres begudes i derivats.

Higiene i seguretat en la indústria alimentària. 0031. Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.

Operacions i control de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Sistemes de control i auxiliars dels processos. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Tècnic en Pastisseria i Forneria
(RD 2220/1993, de 17 de desembre)

(Hoteleria i turisme)

Tècnic en Olis d’Oliva i Vins
(RD 1798/2008, de 3 de novembre)

Ofertes gastronòmiques i sistemes d’aprovisionament. 0030. Operacions de control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Tècnic en Conserveria Vegetal, Càrnia i de Peix
(RD 2052/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

Operacions i control de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Higiene i seguretat en la indústria alimentària 0031. Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.

Operacions bàsiques d’elaboració de conserves. 0142. Operacions de condicionament de primeres matèries.

Tractaments finals de conservació. Envasament i embalatge. 0143. Tractaments de transformació i conservació.

Primeres matèries, processos i productes en la indústria 
conservera.

0141. Primeres matèries en la indústria alimentària.
0145. Processos tecnològics en la indústria alimentària.

Sistemes de control i auxiliars dels processos. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Tècnic en Escorxador i Carnisseria-Xarcuteria
(RD 2051/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

Operacions i control de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Xarcuteria. 0142. Operacions de condicionament de primeres matèries.

Higiene i seguretat en la indústria alimentària 0031. Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.

Tecnologia de la carn. 0141. Primeres matèries en la indústria alimentària.
0145. Processos tecnològics en la indústria alimentària.
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Indústries alimentàries

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Elaboració de Productes Lactis
(RD 2054/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

Operacions i control de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Higiene i seguretat en la indústria alimentària 0031. Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.

Operacions de procés de llets de consum i gelats 0142. Operacions de condicionament de primeres matèries.

Formatgeria i mantegueria. Envasament i embalatge. 0143. Tractaments de transformació i conservació.

Llet, productes lactis i processos. 0141. Primeres matèries en la indústria alimentària.
0145. Processos tecnològics en la indústria alimentària.

Sistemes de control i auxiliars dels processos. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Tècnic en Elaboració d’Olis i Sucs
(RD 2053/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

Sistemes de control i auxiliars dels processos. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Operacions i control de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Higiene i seguretat en la indústria alimentària 0031. Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.

Tècnic en Elaboració de Vins i Altres Begudes
(RD 2055/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

Sistemes de control i auxiliars dels processos. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Operacions i control de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Higiene i seguretat en la indústria alimentària 0031. Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.

Tècnic en Molineria i Indústries Cerealistes
(RD 2056/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

Operacions i control de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Sistemes de control i auxiliars dels processos. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Higiene i seguretat en la indústria alimentària. 0031. Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.

Tècnic en Panificació i Rebosteria
(RD 2057/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

Operacions i control de magatzem. 0030. Operacions de control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Higiene i seguretat en la indústria alimentària. 0031. Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.

Sistemes de control i auxiliars dels processos. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Tècnic en Panificació i Rebosteria
(RD 2057/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
(RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

Primeres matèries, productes i processos en forneria, 
pastisseria i confiteria.

0024. Primeres matèries i processos en forneria, pastisseria 
i rebosteria.

Forneria i brioixeria. 0025. Elaboracions de forneria-brioixeria.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 340  Dimecres 30 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 102

Indústries alimentàries

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Elaboracions bàsiques de pastisseria. 0026. Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
0028. Postres en la restauració.

Especialitats i acabats de pastisseria i confiteria. 0027. Elaboracions de confiteria i altres especialitats.

Operacions i control de magatzem. 0030. Operacions de control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Higiene i seguretat en la indústria alimentària. 0031. Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.

Tècnic en Pastisseria i Forneria
(RD 2220/1993, de 17 de desembre)

(Hoteleria i turisme)

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
(RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

Panificació i pastisseria salada. 0025. Elaboracions de forneria-brioixeria.

Tècniques de pastisseria, forneria i conservació d’aliments. 0026. Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
0028. Postres en la restauració.

Disseny de decoracions en pastisseria i muntatge de serveis. 0032. Presentació i venda de productes de forn i pastisseria.

Productes de pastisseria i rebosteria. 0029. Productes d’obrador.

Ofertes gastronòmiques i sistemes d’aprovisionament. 0030. Operacions de control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Tècnic en Cuina
(RD 2219/1993, de 17 de desembre)

(Hoteleria i turisme)

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
(RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

Rebosteria. 0026. Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
0028. Postres en la restauració.

Tècnic en Comerç
(RD 1655/1994, de 22 de juliol)

(Comerç)

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
(RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

Cicle complet. 0032. Presentació i venda de productes de forneria
i pastisseria.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Indústria Alimentària
(RD 2050/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Processos i Qualitat en la Indústria 
Alimentària

(RD 451/2010, de 16 d’abril)

Logística.
Comercialització de productes alimentaris. 0084. Comercialització i logística en la indústria alimentària.

Gestió de qualitat.
Tècniques de protecció ambiental.

0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.

Processos en la indústria alimentària. 0462. Tecnologia alimentària.

Elaboració de productes alimentaris. Sistemes automàtics
de producció en la indústria alimentària.

0465. Tractaments de preparació i conservació dels 
aliments.
0469. Processos integrats en la indústria alimentària.
0191. Manteniment electromecànic en indústries
de processament.

Organització i control d’una unitat de producció. 0466. Organització de la producció alimentària.
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Indústries alimentàries

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Microbiologia i química alimentàries. 0464. Anàlisi d’aliments.
0467. Control microbiològic i sensorial dels aliments.

Tècnic Superior en Indústria Alimentària
(RD 2050/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, de 14 de desembre)

Logística.
Comercialització de productes alimentaris. 0084. Comercialització i logística en la indústria alimentària.

Tècniques de protecció ambiental. Gestió de qualitat. 0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.

Informàtica i comunicacions

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics
(RD 1660/1994, de 22 de juliol)

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes
(RD 1691/2007, de 14 de desembre)

Cicle complet. 0225. Xarxes locals.

Cicle complet. 0222. Sistemes operatius monolloc.

Cicle complet. 0224. Sistemes operatius en xarxa.

Tècnic en Explotació de Sistemes Informàtics
(RD 497/2003, de 2 de maig)

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes
(RD 1691/2007, de 14 de desembre)

Instal·lació i manteniment de serveis de xarxes locals. 0225. Xarxes locals.

Instal·lació i manteniment d’equips i sistemes informàtics. 0221. Muntatge i manteniment d’equips.

Implantació i manteniment d’aplicacions ofimàtiques
i corporatives.
Operacions amb bases de dades ofimàtiques i corporatives.

0223. Aplicacions ofimàtiques.

Instal·lació i manteniment de serveis d’Internet. 0227. Serveis de xarxa.

Manteniment de portals d’informació. 0228. Aplicacions web.

Sistemes operatius en entorns monousuari i multiusuari. 0222. Sistemes operatius monolloc.
0224. Sistemes operatius en xarxa.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics
(RD 1660/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics
en Xarxa

(RD 1629/2009, de 30 d’octubre)

Sistemes informàtics monousuari i multiusuari. 0369. Implantació de sistemes operatius.

Xarxes d’àrea local. 0370. Planificació i administració de xarxes.

Sistemes gestors de bases de dades. 0372. Gestió de bases de dades.
0377. Administració de sistemes gestors de bases de dades.
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Informàtica i comunicacions

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions 
Informàtiques

(RD 1661/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics
en Xarxa

(RD 1629/2009, de 30 d’octubre)

Desenvolupament d’aplicacions en entorns de quarta 
generació i amb eines CASE.

0372. Gestió de bases de dades.
0377. Administració de sistemes gestors de base de dades.

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics
(RD 1660/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions 
Multiplataforma

(RD 450/2010, de 16 d’abril)

Sistemes informàtics monousuari i multiusuari. Xarxes d’àrea 
local. 0483. Sistemes informàtics.

Sistemes gestors de bases de dades. 0484. Bases de dades.

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions 
Informàtiques

(RD 1661/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions 
Multiplataforma

(RD 450/2010, de 16 d’abril)

Sistemes informàtics multiusuari i en xarxa. 0483. Sistemes informàtics.

Desenvolupament d’aplicacions en entorns de quarta 
generació i amb eines CASE.

0484. Bases de dades
0486. Accés a dades.

Programació en llenguatges estructurats. 0485. Programació.

Anàlisi i disseny detallat d’aplicacions informàtiques de gestió. 0487. Entorns de desenvolupament.

Disseny i realització de serveis de presentació en entorns 
gràfics. 0488. Desenvolupament d’interfícies.

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics
(RD 1660/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web
(RD 686/2010, de 20 de maig)

Sistemes informàtics monousuari i multiusuari. Xarxes d’àrea 
local. 0483. Sistemes informàtics.

Sistemes gestors de bases de dades. 0484. Bases de dades.

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions 
Informàtiques

(RD 1661/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web
(RD 686/2010, de 20 de maig)

Sistemes informàtics multiusuari i en xarxa. 0483. Sistemes informàtics.

Desenvolupament d’aplicacions en entorns de quarta 
generació i amb eines CASE. 0484. Bases de dades.

Programació en llenguatges estructurats. 0485. Programació.

Anàlisi i disseny detallat d’aplicacions informàtiques de gestió. 0487. Entorns de desenvolupament.

Instal·lació i manteniment

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ
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Instal·lació i manteniment

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
(RD 1793/2010, de 30 de desembre)

Automatismes i quadres elèctrics. 0038. Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Tècnic en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 
Climatització i Producció de Calor

(RD 2046/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
(RD 1793/2010, de 30 de desembre)

Màquines i equips frigorífics. 0036. Màquines i equips tèrmics.

Tècniques de mecanització i unió per al muntatge
i manteniment d’instal·lacions. 0037. Tècniques de muntatge d’instal·lacions.

Instal·lacions elèctriques i automatismes. 0038. Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Instal·lacions frigorífiques

0040. Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració 
comercial.
0041. Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques 
industrials.

Instal·lacions de climatització i ventilació 0042. Muntatge i manteniment d’instal·lacions de 
climatització, ventilació i extracció.

Tècnic en Operació, Control i Manteniment de Màquines
i Instal·lacions del Vaixell

(RD 725/1994, de 22 d’abril)
(Activitats maritimopesqueres)

Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
(RD 1793/2010, de 30 de desembre)

Instal·lacions i màquines elèctriques. Automatització: regulació 
i control. 0038. Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció

(RD 2042/1995, de 22 de desembre)

Tècnics en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
(RD 1793/2010, de 30 de desembre)

Tècniques de muntatge d’instal·lacions. 0037. Tècniques de muntatge d’instal·lacions.

Tècnic Superior en Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés

(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
(RD 1793/2010, de 30 de desembre)

Execució de processos de muntatge d’instal·lacions. 0037. Tècniques de muntatge d’instal·lacions.

Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor
(RD 1792/2010, de 30 de desembre)

Automatismes i quadres elèctrics. 0038. Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Tècnic en Instal·lació i Manteniment Electromecànic de 
Màquines i Conducció de Línies

(RD 2045/1995, de 22 de desembre)

Tècnics en Instal·lacions de Producció de Calor
(RD 1792/2010, de 30 de desembre)

Cicle complet. 0038. Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Tècnic en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 
Climatització i Producció de Calor

(RD 2046/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor
(RD 1792/2010, de 30 de desembre)

Màquines i equips frigorífics. 0036. Màquines i equips tèrmics.
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Instal·lació i manteniment

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Instal·lacions de producció de calor.
0302. Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques.
0392. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia 
solar.

Instal·lacions d’aigua i gas.
0310. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua.
0393. Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas
i combustibles líquids.

Tècniques de mecanització i unió per al muntatge
i manteniment d’instal·lacions. 0037. Tècniques de muntatge d’instal·lacions.

Instal·lacions elèctriques i automatismes. 0038. Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció

(RD 2042/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor
(RD 1792/2010, de 30 de desembre)

Tècniques de muntatge d’instal·lacions. 0037. Tècniques de muntatge d’instal·lacions.

Tècnic Superior en Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés

(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor
(RD 1792/2010, de 30 de desembre)

Execució de processos de muntatge d’instal·lacions. 0037. Tècniques de muntatge d’instal·lacions.

Tècnic en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 
Climatització i Producció de Calor

(RD 2046/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Manteniment Electromecànic
(RD 1589/2011, de 4 de novembre)

Tècniques de mecanització i unió per al muntatge
i manteniment d’instal·lacions. 0950. Tècniques d’unió i muntatge.

Electrotècnia. 0951. Electricitat i automatismes elèctrics.

Tècnic en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 
Climatització i Producció de Calor

(RD 2046/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigua
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècniques de mecanització i unió per al muntatge
i manteniment d’instal·lacions. 1562. Tècniques de mecanització i unió.

Tècnic en Manteniment Ferroviari
(RD 2047/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Manteniment Electromecànic
(RD 1589/2011, de 4 de novembre)

Tècniques de mecanització per al manteniment i muntatge. 0949. Tècniques de fabricació.
0950. Tècniques d’unió i muntatge.

Electrotècnia. 0951. Electricitat i automatismes elèctrics.

Muntatge i manteniment mecànic. 0953. Muntatge i manteniment mecànic.

Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics. 0952. Automatismes pneumàtics i hidràulics.

Muntatge i manteniment elèctric. 0954. Muntatge i manteniment elèctric-electrònic.

Tècnic en Instal·lació i Manteniment Electromecànic
de Maquinària i Conducció de Línies
(RD 2045/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Manteniment Electromecànic
(RD 1589/2011, de 4 de novembre)

Tècniques de mecanització per al manteniment i muntatge. 0949. Tècniques de fabricació.
0950. Tècniques d’unió i muntatge.

Electrotècnia. 0951. Electricitat i automatismes elèctrics.
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Instal·lació i manteniment

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics. 0952. Automatismes pneumàtics i hidràulics.

Muntatge i manteniment mecànic. 0953. Muntatge i manteniment mecànic.

Muntatge i manteniment elèctric. 0954. Muntatge i manteniment elèctric-electrònic.

Conducció i manteniment de línies automatitzades. 0955. Muntatge i manteniment de línies automatitzades

Tècnic en Operació, Control i Manteniment de Màquines
i Instal·lacions del Vaixell

(RD 725/1994, de 22 d’abril)
(Activitats maritimopesqueres)

Tècnic en Manteniment Electromecànic
(RD 1589/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0952. Automatismes pneumàtics i hidràulics.

Tècnic en Soldadura i Caldereria
(RD 1657/1994, de 22 de juliol)

(Fabricació mecànica)

Tècnic en Manteniment Electromecànic
(RD 1589/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0949. Tècniques de fabricació.
0950. Tècniques d’unió i muntatge.

Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques
(RD 623/1995, de 21 d’abril)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic en Manteniment Electromecànic
(RD 1589/2011, de 4 de novembre)

Electrotècnia. 0951. Electricitat i automatismes elèctrics.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció

(RD 2042/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Manteniment Electromecànic
(RD 1589/2011, de 4 de novembre)

Tècniques de muntatge i instal·lacions 0950. Tècniques d’unió i muntatge.

Tècnic Superior en Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés

(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Manteniment Electromecànic
(RD 1589/2011, de 4 de novembre)

Execució de processos de muntatge d’instal·lacions 0950. Tècniques d’unió i muntatge

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés

(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Manteniment
d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

(RD 220/2008, de 15 de febrer)

Processos i gestió del manteniment i muntatge 
d’instal·lacions.
Qualitat en el manteniment i muntatge d’equips i instal·lacions.

0133. Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment.

Execució de processos de muntatge d’instal·lacions. 0122. Processos de muntatge d’instal·lacions.

Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.
0135. Manteniment d’instal·lacions frigorífiques
i de climatització.
0136. Manteniment d’instal·lacions calorífiques i de fluids.

Projectes de modificació d’instal·lacions tèrmiques i de fluids. 0134. Configuració d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.

Sistemes automàtics en les instal·lacions. 0120. Sistemes elèctrics i automàtics.

Equips per a instal·lacions tèrmiques i de fluids. 0121. Equips i instal·lacions tèrmiques.
0124. Energies renovables i eficiència energètica.
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Instal·lació i manteniment

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Representació gràfica en instal·lacions. 0123. Representació gràfica d’instal·lacions.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció

(RD 2042/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i 
de Fluids

(RD 220/2008, de 15 de febrer)

Instal·lacions de fluids.
Instal·lacions de processos tèrmics. 0121. Equips i instal·lacions tèrmiques.

Tècniques de muntatge d’instal·lacions. 0122. Processos de muntatge d’instal·lacions.

Representació gràfica en instal·lacions. 0123. Representació gràfica d’instal·lacions.

Tècnic Superior en Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici i Procés

(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

(RD 219/2008, de 15 de febrer)

Execució de processos de muntatge d’instal·lacions. 0122. Processos de muntatge d’instal·lacions.

Equips per a instal·lacions tèrmiques i de fluids. 0121. Equips i instal·lacions tèrmiques.
0124. Energies renovables i eficiència energètica.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció

(RD 2042/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

(RD 219/2008, de 15 de febrer)

Instal·lacions de fluids.
Instal·lacions de processos tèrmics. 0121. Equips i instal·lacions tèrmiques.

Processos i gestió de muntatge d’instal·lacions. 0128. Planificació del muntatge d’instal·lacions.

Sistemes automàtics en les instal·lacions. 0120. Sistemes elèctrics i automàtics.

Representació gràfica en instal·lacions. 0123. Representació gràfica d’instal·lacions.

Projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.

0127. Configuració d’instal·lacions de fluids.
0125. Configuració d’instal·lacions de climatització, 
calefacció i ACS.
0126. Configuració d’instal·lacions frigorífiques.
0124. Energies renovables i eficiència energètica.

Tècniques de muntatge d’instal·lacions. 0122. Processos de muntatge d’instal·lacions.

Tècnic Superior en Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edifici Procés

(RD 2044/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar 
Tèrmica

(RD 1177/2008, d’11 de juliol)
(Energia i aigua)

Execució de processos de muntatge d’instal·lacions. 0122. Processos de muntatge d’instal·lacions.

Equips per a instal·lacions tèrmiques i de fluids. 0121. Equips i instal·lacions tèrmiques.

Representació gràfica en instal·lacions. 0123. Representació gràfica d’instal·lacions.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció

(RD 2042/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar 
Tèrmica

(RD 1177/2008, d’11 de juliol)
(Energia i aigua)

Instal·lacions de fluids. Instal·lacions de processos tèrmics. 0121. Equips i instal·lacions tèrmiques.

Tècniques de muntatge d’instal·lacions. 0122. Processos de muntatge d’instal·lacions.
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Instal·lació i manteniment

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Representació gràfica en instal·lacions. 0123. Representació gràfica d’instal·lacions.

Tècnic Superior en Manteniment d’Equip Industrial
(RD 2043/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
(RD 1576/2011, de 4 de novembre)

Processos i gestió del manteniment. Qualitat en el 
manteniment i muntatge d’equips i instal·lacions. 0942. Processos i gestió de manteniment i qualitat.

Muntatge i manteniment del sistema mecànic. 0935. Sistemes mecànics.

Muntatge i manteniment dels sistemes hidràulic i pneumàtic. 0936. Sistemes hidràulics i pneumàtics.

Muntatge i manteniment dels sistemes elèctric i electrònic. 0937. Sistemes elèctrics i electrònics.

Muntatge i manteniment de sistemes automàtics
de producció. 0943. Integració de sistemes.

Projectes de modificació de l’equip industrial. 0941. Configuració de sistemes mecatrònics.
0944. Simulació de sistemes mecatrònics.

Tècniques de fabricació per al manteniment i muntatge. 0939. Processos de fabricació.

Representació gràfica en maquinària. 0940. Representació gràfica de sistemes mecatrònics.

Elements de màquines. 0938. Elements de màquines.

Tècnic Superior en Automoció
(RD 1648/1994, de 22 de juliol)

(Manteniment de vehicles autopropulsats)

Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
(RD 1576/2011, de 4 de novembre)

Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge.
Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars. Elements 
amovibles i fixos no estructurals.

0935. Sistemes mecànics.

Fusta, moble i suro

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Fabricació Industrial de Fusteria i Moble
(RD 731/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Fusteria i Moble
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

Materials i productes en indústries de la fusta. 0538. Materials en fusteria i moble.

Control de magatzem en indústries de la fusta. 0542. Control de magatzem.

Muntatge industrial de fusteria i moble. 0546. Muntatge de fusteria i moble.

Aplicació d’acabats en fusteria i moble. 0547. Acabats en fusteria i moble.

Tècnic en Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble
(RD 732/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Fusteria i Moble
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

Materials i productes en indústries de la fusta. 0538. Materials en fusteria i moble.

Operacions bàsiques de mecanització en fusteria i moble
a mida.

0540. Operacions bàsiques de fusteria.
0541. Operacions bàsiques de mobiliari.
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Fusta, moble i suro

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Fabricació a mida en fusteria i moble. 0540. Operacions bàsiques de fusteria.
0541. Operacions bàsiques de mobiliari.

Tècnic en Transformació de Fusta i Suro
(RD 730/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Fusteria i Moble
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

Materials i productes en indústries de la fusta. 0538. Materials en fusteria i moble

Control de magatzem en indústries de la fusta. 0542. Control de magatzem.

Mecanització industrial de la fusta.
0540. Operacions bàsiques de fusteria.
0541. Operacions bàsiques de mobiliari.
0544. Mecanització de fusta i derivats.

Tècnic en Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble
(RD 732/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Instal·lació i Moblament
(RD 880/2011, de 24 de juny)

Materials i productes en indústries de la fusta. 0538. Materials en fusteria i moble.

Definició de solucions en fusteria i moble a mida 0539. Solucions constructives.
0778. Planificació de la instal·lació.

Operacions bàsiques de mecanització en fusteria i moble
a mida.

0540. Operacions bàsiques de fusteria.
0541. Operacions bàsiques de mobiliari

Fabricació a mida en fusteria i moble
0540. Operacions bàsiques de fusteria.
0541. Operacions bàsiques de mobiliari.
0542. Control de magatzem.

Instal·lació i acabat en fusteria i moble a mida.
0779. Instal·lació de mobiliari.
0780. Instal·lació de fusteria.
0781. Instal·lació d’estructures de fusta.

Tècnic en Fabricació Industrial de Fusteria i Moble
(RD 731/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Instal·lació i Moblament
(RD 880/2011, de 24 de juny)

Materials i productes en indústries de la fusta 0538. Materials en fusteria i moble.

Mecanització industrial de la fusta. 0540. Operacions bàsiques de fusteria.
0541. Operacions bàsiques de mobiliari.

Control de magatzem en indústries de la fusta. 0542. Control de magatzem.

Tècnic en Transformació de Fusta i Suro
(RD 730/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Instal·lació i Moblament
(RD 880/2011, de 24 de juny)

Control de magatzem en indústries de la fusta. 0542. Control de magatzem.

Materials i productes en indústries de la fusta. 0538. Materials en fusteria i moble.

Mecanització industrial de la fusta. 0540. Operacions bàsiques de fusteria.
0541. Operacions bàsiques de mobiliari.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Desenvolupament de Productes
en Fusteria i Moble

(RD 728/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Disseny i Moblament
(RD 1579/2011, de 4 de novembre)

Processos en indústries de la fusta. 0982. Processos en indústries de fusteria i moble.

Definició de producte en fusteria i moble. 0984. Representació en fusteria i mobiliari.
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Fusta, moble i suro

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Construcció i anàlisi de prototips de fusteria i moble. 0985. Prototips en fusteria i moble.
0988. Instal·lacions de fusteria i mobiliari.

Desenvolupament de producte en fusteria i moble. 0986. Desenvolupament de producte en fusteria i moble.

Tècnic Superior en Producció de Fusta i Moble
(RD 729/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Disseny i Moblament
(RD 1579/2011, de 4 de novembre)

Processos en indústries de la fusta. 0982. Processos en indústries de fusteria i moble.

Fabricació i instal·lació de fusteria i moble. 0983. Fabricació en fusteria i moble.
0988. Instal·lacions de fusteria i mobiliari.

Fabricació automatitzada en indústries de la fusta i el moble. 0987. Automatització en fusteria i moble.

Gestió de magatzem en indústries de la fusta i el moble.
Gestió i control de la producció en indústries de la fusta
i el moble

0990. Gestió de la producció en fusteria i moble.

Maritimopesquera

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Operacions de Cultiu Aqüícola
(RD 726/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Cultius Aqüícoles
(RD 254/2011, de 28 de febrer)

Instal·lacions i equips de cultiu. 0706. Instal·lacions i equips de cultiu.

Tècniques de cultiu de mol·luscs. 0705. Tècniques d’engreix de mol·luscs.
0708. Tècniques de viver de mol·luscs.

Tècniques de cultiu de crustacis. 0709. Tècniques de cultiu de crustacis.

Tècniques de cultiu de peixos. 0707. Tècniques de viver de peixos.
0704. Tècniques d’engreix de peixos.

Tècniques de cultiu auxiliars. 0703. Tècniques de cultius auxiliars.

Tècnic en Operació, Control i Manteniment de Màquines
i Instal·lacions del Vaixell

(RD 725/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i 
Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)

Operació i manteniment dels equips de propulsió i serveis.
1172. Manteniment de la planta propulsora i maquinària 
auxiliar.
1177. Procediments de guàrdia de màquines.

Instal·lacions i màquines elèctriques. 1175. Manteniment de les instal·lacions i màquines 
elèctriques en vaixells i embarcacions.

Automatització: regulació i control. 1174. Regulació i manteniment d’automatismes en vaixells
i embarcacions.

Operació i manteniment dels sistemes frigorífics
i de producció.

1176. Instal·lació i manteniment de maquinària de fred
i climatització en vaixells i embarcacions.
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Maritimopesquera

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Operacions auxiliars de manteniment industrial. 1173. Procediments de mecanització i soldadura en vaixells
i embarcacions.

Seguretat, supervivència i primers auxilis al mar. 1032. Seguretat marítima.
1033. Atenció sanitària a bord.

Tècnic en Pesca i Transport Marítim
(RD 724/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells
i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)

Seguretat, supervivència i primers auxilis al mar. 1032. Seguretat marítima.
1033. Atenció sanitària a bord.

Automatització: regulació i control. 1174. Regulació i manteniment d’automatismes en vaixells i 
embarcacions.

Tècnic Superior en Supervisió i Control de Màquines
i Instal·lacions del Vaixell

(RD 722/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells
i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)

Seguretat, supervivència i primers auxilis al mar. 1032. Seguretat marítima.
1033. Atenció sanitària a bord.

Tècnic en Operació, Control i Manteniment de Màquines
i Instal·lacions del Vaixell

(RD 725/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Navegació i Pesca de Litoral
(RD 1144/2012, de 27 de juliol)

Seguretat, supervivència i primers auxilis al mar. 1033. Atenció sanitària a bord.
1032. Seguretat marítima.

Tècnic en Pesca i Transport Marítim
(RD 724/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Navegació i Pesca de Litoral
(RD 1144/2012, de 27 de juliol)

Navegació i comunicacions del vaixell. 1027. Tècniques de navegació i comunicacions.

Pesca: extracció i conservació. 1029. Pesca de litoral.

Administració del vaixell. 1030. Despatx i administració del vaixell.

Seguretat, supervivència i primers auxilis al mar. 1033. Atenció sanitària a bord.
1032. Seguretat marítima.

Estabilitat i maniobra del vaixell. 1035. Tècniques de maniobra.
1036. Estabilitat, ajustament i estiba del vaixell.

Tècnic Superior en Supervisió i Control de Màquines
i Instal·lacions del Vaixell

(RD 722/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Navegació i Pesca de Litoral
(RD 1144/2012, de 27 de juliol)

Seguretat, supervivència i primers auxilis al mar. 1033. Atenció sanitària a bord.
1032. Seguretat marítima.

Tècnic en Busseig de Profunditat Mitjana
(RD 727/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques
(RD 1073/2012, de 13 de juliol)

Immersió a profunditat mitjana. 0758. Intervenció hiperbàrica amb aire i nitrox.
0759. Instal·lacions i equips hiperbàrics.

Reparacions a flor d’aigua i reflotaments. 0760. Reparacions i reflotaments.

Procediments de tall i soldadura subaquàtics. 0761. Tall i soldadura.

Treballs subaquàtics d’obres hidràuliques i amb explosius. 0762. Construcció i obra hidràulica.
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Maritimopesquera

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Producció Aqüícola
(RD 723/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Aqüicultura
(RD 1585/2011, de 4 de novembre)

Organització del procés productiu aqüícola.
1019. Instal·lacions, innovació i sistemes d’automatització
en aqüicultura.
1021. Gestió mediambiental dels processos aqüícoles.

Cultiu de mol·luscs. 1017. Tècniques i gestió de la producció de mol·luscs.

Cultiu de crustacis. 1018. Tècniques i gestió de la producció de crustacis.

Cultiu de peixos. 1016. Tècniques i gestió de la producció de peixos.

Producció de cultius auxiliars. 1015. Tècniques i gestió de la producció de cultius auxiliars.

Tècnic Superior en Navegació, Pesca i Transport Marítim
(RD 721/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)

Seguretat, prevenció i supervivència al mar. 0800. Control de les emergències.

Atenció sanitària d’urgència a bord. 0802. Organització de l’assistència sanitària a bord.

Tècnic Superior en Supervisió i Control de Màquines
i Instal·lacions del Vaixell

(RD 722/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)

Sistemes de propulsió i serveis del vaixell. 1308. Organització del manteniment de planta propulsora
i maquinària auxiliar de vaixells.

Tècniques auxiliars de manteniment industrial 1309. Organització del manteniment en sec de vaixells
i embarcacions i muntatge de motors tèrmics.

Sistemes automàtics i de regulació del vaixell. 1310. Programació i manteniment d’automatismes hidràulics
i pneumàtics en vaixells i embarcacions.

Instal·lacions i equips elèctrics del vaixell. 1311. Organització del manteniment i muntatge 
d’instal·lacions i sistemes elèctrics de vaixells i embarcacions.

Instal·lacions i processos d’extracció, preparació i conservació 
de la pesca.

1312. Organització del manteniment i muntatge 
d’instal·lacions frigorífiques i sistemes de climatització
de vaixells i embarcacions.

Planificació i gestió de les instal·lacions. 1313. Planificació del manteniment de maquinària
de vaixells i embarcacions.

Seguretat, supervivència i primers auxilis al mar. 0800. Control de les emergències.
0802. Organització de l’assistència sanitària a bord.

Tècnic Superior en Navegació, Pesca i Transport Marítim
(RD 721/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Transport Marítim i Pesca d’Altura
(RD 1691/2011, de 18 de novembre)

Dret marítim, legislació pesquera i administració. 0803. Administració i gestió del vaixell i de l’activitat 
pesquera.

Maniobra i càrrega del vaixell. 0798. Maniobra i estiba.

Govern del vaixell. 0799. Navegació, govern i comunicacions del vaixell.

Pesca marítima i biologia de les espècies d’interès comercial. 0805. Pesca d’altura i gran altura.

Seguretat, prevenció i supervivència al mar. 0800. Control de les emergències.

Atenció sanitària d’urgència a bord. 0802. Organització de l’assistència sanitària a bord.
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Maritimopesquera

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Supervisió i Control de Màquines
i Instal·lacions del Vaixell

(RD 722/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Transport Marítim i Pesca d’Altura
(RD 1691/2011, de 18 de novembre)

Seguretat, supervivència i primers auxilis al mar 0800. Control de les emergències.
0802. Organització de l’assistència sanitària a bord.

Química

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Laboratori
(RD 817/1993, de 28 de maig)

Tècnic en Operacions de Laboratori
(RD 554/2012, de 23 de març)

Operacions bàsiques de laboratori. 1250. Mostreig i operacions unitàries de laboratori.
1252. Serveis auxiliars en el laboratori.

Assajos físics i fisicoquímics. 1256. Assajos de materials.
1251. Proves fisicoquímiques.

Química i anàlisi química. 1255. Operacions d’anàlisi química.
1249. Química aplicada.

Proves microbiològiques. 1254. Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica.

Informació i seguretat en el laboratori. 1253. Seguretat i organització en el laboratori.

Tècnic en Operacions de Fabricació de Productes 
Farmacèutics

(RD 816/1993, de 28 de maig)

Tècnic en Planta Química
(RD 178/2008, de 8 de febrer)

Química aplicada. 0109. Paràmetres químics.

Instrumentació i control de processos químics. 0112. Control de processos químics industrials.

Serveis auxiliars de procés químic.

0113. Operacions de generació i transferència d’energia
en procés químic.
0114. Transport de materials en la indústria química.
0115. Tractament d’aigües.

Tècnic en Operacions de Procés de Pasta i Paper
(RD 815/1993, de 28 de maig)

Tècnic en Planta Química
(RD 178/2008, de 8 de febrer)

Química aplicada. 0109. Paràmetres químics.
Instrumentació i control de processos químics. 0112. Control de processos químics industrials.

Serveis auxiliars de procés químic.

0113. Operacions de generació i transferència d’energia
en procés químic.
0114. Transport de materials en la indústria química.
0115. Tractament d’aigües.

Tècnic en Operacions de Procés en Planta Química
(RD 814/1993, de 28 de maig)

Tècnic en Planta Química
(RD 178/2008, de 8 de febrer)

Química aplicada. 0109. Paràmetres químics.
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Química

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Instrumentació i control de processos químics. 0112. Control de processos químics industrials.

Serveis auxiliars de procés químic.

0113. Operacions de generació i transferència d’energia
en procés químic.
0114. Transport de materials en la indústria química.
0115. Tractament d’aigües.

Operacions de procés en planta química.
0110. Operacions unitàries en planta química.
0111. Operacions de reacció en planta química.
0114. Transport de materials en la indústria química.

GRAU SUPERIOR
Tècnic Superior en Anàlisi i Control

(RD 811/1993, de 28 de maig)
Tècnic Superior en Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat

(RD 1395/2007, de 29 d’octubre)

Anàlisi química i instrumental.
0065. Mostreig i preparació de la mostra.
0066. Anàlisis químiques.
0067. Anàlisi instrumental.

Assajos físics. 0068. Assajos físics.
0069. Assajos fisicoquímics.

Anàlisi microbiològica. 0070. Assajos microbiològics.
Seguretat i ambient químic en el laboratori. Organització
i gestió del laboratori. 0072. Qualitat i seguretat en el laboratori.

Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

(Sanitat)

Tècnic Superior en Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat
(RD 1395/2007, de 29 d’octubre)

Fonaments i tècniques d’anàlisi microbiològica 0070. Assajos microbiològics.
Tècnic Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics

i Afins
(RD 810/1993, de 28 de maig)

Tècnic Superior en Productes Farmacèutics, Biotecnològics
i Afins

(RD 832/2014, de 3 octubre)

Control de qualitat en la indústria farmacèutica. 1388. Control de qualitat de productes farmacèutics, 
biotecnològics i afins.

Àrees i serveis de planta farmacèutica. 1392. Àrees i serveis auxiliars en la indústria farmacèutica, 
biotecnològica i afins.

Procés farmacèutic.
1389. Operacions bàsiques en la indústria farmacèutica, 
biotecnològica i afins.
1394. Tècniques de producció farmacèutica i afins.

Organització i gestió en indústries de processos. 1387. Organització i gestió de la fabricació de productes 
farmacèutics, biotecnològics i afins.

Seguretat i ambient químic. 1391. Seguretat en la indústria farmacèutica, biotecnològica
i afins.

Tècnic Superior en Indústries de Procés Químic
(RD 808/1993, de 28 de maig)

Tècnic Superior en Química Industrial
(RD 175/2008, de 8 de febrer)

Organització i gestió en indústries de processos. Control
de qualitat en la indústria química. 0185. Organització i gestió en indústries químiques.

Seguretat i ambient químic. 0194. Prevenció de riscos en indústries químiques.

Fluïdodinàmica i termotècnia en indústries de processos.
Procés químic. 0186. Transport de sòlids i fluids.

Fluïdodinàmica i termotècnia en indústries de processos. 0187. Generació i recuperació d’energia.
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Química

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Procés químic.
0188. Operacions bàsiques en la indústria química.
0189. Reactors químics.
0190. Regulació i control de procés químic.

Tècnic Superior en Indústries de Procés de Pasta i Paper
(RD 809/1993, de 28 de maig)

Tècnic Superior en Química Industrial
(RD 175/2008, de 8 de febrer)

Organització i gestió en indústries de processos. Control
de qualitat en la indústria paperera. 0185. Organització i gestió en indústries químiques.

Seguretat i ambient químic. 0194. Prevenció de riscos en indústries químiques.

Procés de pasta i paper. 0186. Transport de sòlids i fluids

Fluïdodinàmica i termotècnia en indústries de processos. 0187. Generació i recuperació d’energia.

Tècnic Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics
i Afins

(RD 810/1993, de 28 de maig)

Tècnic Superior en Química Industrial
(RD 175/2008, de 8 de febrer)

Organització i gestió en indústries de processos. Control
de qualitat en la indústria farmacèutica. 0185. Organització i gestió en indústries químiques.

Seguretat i ambient químic. 0194. Prevenció de riscos en indústries químiques.

GRAU MITJÀ

Tècnic en Electromecànica de Vehicles
(RD 1649/1994, de 22 de juliol)

(Manteniment de vehicles autopropulsats)

Tècnic en Emergències Sanitàries
(RD 1397/2007, de 29 d’octubre)

Cicle complet. 0052. Manteniment mecànic preventiu del vehicle.

Tècnic Superior en Automoció
(RD 1648/1994, de 22 de juliol)

(Manteniment de vehicles autopropulsats)

Tècnic en Emergències Sanitàries
(RD 1397/2007, de 29 d’octubre)

Cicle complet. 0052. Manteniment mecànic preventiu del vehicle.

Sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Farmàcia
(RD 547/1995, de 7 d’abril)

Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia
(RD 1689/2007, de 14 de desembre)

Procediments administratius i de control d’existències
en establiments de farmàcia. 0100. Oficina de farmàcia.

Dispensació i venda de productes farmacèutics
i parafarmacèutics.

0101. Dispensació de productes farmacèutics.
0102. Dispensació de productes parafarmacèutics.

Elaboració de preparats farmacèutics i parafarmacèutics
en establiments de farmàcia. 0104. Formulació magistral.
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Sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Realització d’anàlisis clíniques elementals sota la supervisió 
del facultatiu.
Promoció de la salut i suport psicològic a les persones.

0105. Promoció de la salut.

Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia
(RD 1689/2007, de 14 de desembre)

Promoció de la salut i suport psicològic al pacient. 0105. Promoció de la salut.

Tècnic en Laboratori
(RD 817/1993, de 28 de maig)

(Química)

Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia
(RD 1689/2007, de 14 de desembre)

Cicle complet 0103. Operacions bàsiques de laboratori.

Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia
(RD 1689/2007, de 14 de desembre)

Recollida, preparació i conservació de mostres biològiques.
Fonaments i tècniques d’anàlisi bioquímica. 0103. Operacions bàsiques de laboratori.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citologia
(RD 538/1995, de 7 d’abril)

Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
(RD 767/2014, de 12 de setembre)

Procés de teixits i citopreparació. 1368. Tècniques generals de laboratori.
1380. Processament citològic i tissular.

Necròpsies. 1379. Necròpsies.

Citologia ginecològica. 1381. Citologia ginecològica.

Citologia de secrecions i líquids. Citologia de mostres no 
ginecològiques obtingudes per punció.
Fotografia macroscòpica i microscòpica.

1382. Citologia general.

Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic
(RD 539/1995, de 7 d abril)

Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
(RD 767/2014, de 12 de setembre)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat/consulta de laboratori de diagnòstic clínic.
Recollida, preparació i conservació de mostres biològiques 
humanes.

1367. Gestió de mostres biològiques.

Tècnic Superior en Audiopròtesi
(RD 62/2001, de 26 de gener)

Tècnic Superior en Audiologia Protètica
(RD 1685/2007, d’1 de desembre)

Característiques anatomosensorials auditives. 0199. Característiques anatomosensorials auditives.

Electrònica aplicada a l’audiopròtesi. 0200. Tecnologia electrònica en audiopròtesi.

Acústica. 0201. Acústica i elements de protecció sonora.

Elaboració i reparació d’audiopròtesis. 0202. Elaboració de motlles i protectors auditius.

Elecció i ajust de pròtesis auditives. 0203. Elecció i adaptació de pròtesis auditives.
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Sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Documentació Sanitària
(RD 543/1995, de 7 d’abril)

Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitària
(RD 768/2014, de 12 de setembre)

Definició i tractament de documentació clínica.
Codificació de dades clíniques i no clíniques.

1517. Extracció de diagnòstics i procediments.
1519. Sistemes d’informació i classificació sanitaris.
1520. Codificació sanitària.

Organització d’arxius clínics. 1518. Arxiu i documentació sanitaris.

Aplicacions informàtiques generals.
Aplicació informàtica i operatòria de teclats. 0649. Ofimàtica i processament de la informació.

Validació i explotació de les bases de dades sanitàries. 1522. Validació i explotació de dades.

Tècnic Superior en Administració i Finances
(RD 1659/1994, de 22 de juliol)

(Administració)

Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitària
(RD 768/2014, de 12 de setembre)

Aplicacions informàtiques generals.
Aplicació informàtica i operatòria de teclats 0649. Ofimàtica i processament de la informació.

Tècnic Superior en Higiene Bucodental
(RD 537/1995, de 7 d’abril)

Tècnic Superior en Higiene Bucodental
(RD 769/2014, de 12 de setembre)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat / el gabinet d’higiene bucodental. 0730. Recepció i logística en la clínica dental.

Exploració bucodental. 0731. Estudi de la cavitat oral.
0732. Exploració de la cavitat oral.

Prevenció bucodental.
0733. Intervenció bucodental.
0736. Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants.
0737. Pròtesis i ortodòncia.

Vigilància epidemiològica bucodental. 0734. Epidemiologia en salut oral.

Educació sanitària i promoció de la salut. 0735. Educació per a la salut oral.

Tècnic Superior en Dietètica
(RD 536/1995, de 7 d’abril)

Tècnic Superior en Higiene Bucodental
(RD 769/2014, de 12 de setembre)

Educació sanitària i promoció de la salut. 0735. Educació per a la salut oral.

Tècnic Superior en Salut Ambiental
(RD 540/1995, de 7 d’abril)

Tècnic Superior en Higiene Bucodental
(RD 769/2014, de 12 de setembre)

Educació sanitària i promoció de la salut. 0735. Educació per a la salut oral.

Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic
(RD 545/1995, de 7 d’abril)

Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina 
Nuclear

(RD 770/2014, de 12 de setembre)

Anatomia radiològica. 1347. Anatomia per la imatge.

Protecció radiològica. 1348. Protecció radiològica.

Fonaments i tècniques d’exploració en radiologia 
convencional.

1349. Tècniques de radiologia simple.
1350. Tècniques de radiologia especial.

Fonaments i tècniques d’exploració radiològica mitjançant 
equips de digitalització d’imatges.

1351. Tècniques de tomografia computada i ecografia.
1352. Tècniques d’imatge per ressonància magnètica.
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Sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Fonaments i tècniques d’exploració en medicina nuclear. 1353. Tècniques d’imatge en medicina nuclear.
1354. Tècniques de radiofarmàcia.

Tècnic Superior en Radioteràpia
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina 
Nuclear

(RD 770/2014, de 12 de setembre)

Protecció radiològica. 1348. Protecció radiològica.

Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic
(RD 771/2014, de 12 de setembre)

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada
en la unitat/consulta de laboratori de diagnòstic clínic.
Recollida, preparació i conservació de mostres biològiques 
humanes.

1367. Gestió de mostres biològiques.

Fonaments i tècniques d’anàlisi bioquímica. 1368. Tècniques generals de laboratori.
1371. Anàlisi bioquímica.

Fonaments i tècniques d’anàlisi microbiològica. 1373. Microbiologia clínica.

Fonaments i tècniques d’anàlisis hematològiques
i citològiques. 1374. Tècniques d’anàlisi hematològica.

Tècnic Superior en Ortoprotètica
(RD 542/1995, de 7 d’abril)

Tècnic Superior en Ortopròtesis i Productes de Suport
(RD 905/2013, de 22 de novembre)

Fonaments de tecnologia industrial. 0325. Tecnologia industrial aplicada a l’activitat ortoprotètica.

Dissenyar ortesis, pròtesis, ortopròtesis i ajudes tècniques. 0326. Disseny i modelatge anatòmic.

Definició de processos i programació del treball.
Elaborar productes ortoprotètics a mida. Adaptació
de productes ortoprotètics i ajudes tècniques.

0327. Adaptació d’ortesis prefabricades.
0328. Elaboració i adaptació de productes ortètics a mida.
0329. Elaboració i adaptació de pròtesis externes.
0330. Adaptació de productes de suport.

Fisiopatologia aplicada a l’elaboració d’ortopròtesis. 0331. Biomecànica i patologia aplicada.

Tècnic Superior en Pròtesis Dentals
(RD 541/1995, de 7 d’abril)

Tècnic Superior en Pròtesis Dentals
(RD 1687/2011, de 18 de novembre)

Organització, administració i gestió d’una unitat / un gabinet 
de pròtesis dentals.

0821. Laboratori de pròtesis dentals.
0863. Empresa i iniciativa emprenedora.

Disseny de pròtesis i aparells d’ortodòncia. 0854. Disseny funcional de pròtesis.

Pròtesi removible de resina.
0855. Pròtesis completes.
0858. Pròtesis parcials removibles metàl·liques, de resina
i mixtes.

Pròtesi parcial removible metàl·lica. 0858. Pròtesis parcials removibles metàl·liques, de resina
i mixtes.

Pròtesi fixa.
0857. Restauracions i estructures metàl·liques en pròtesis 
fixes.
0859. Restauracions i recobriments estètics.

Ortodòncia. 0856. Aparells d’ortodòncia i fèrules oclusals.

Pròtesis mixtes, quirúrgiques i implantosuportades. 0860. Pròtesis sobre implants.

Tècnic Superior en Radioteràpia
(RD 544/1995, de 7 d’abril)

Tècnic Superior en Radioteràpia i Dosimetria
(RD 772/2014, de 12 de setembre)

Protecció radiològica. 1348. Protecció radiològica.
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Sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Atenció tecnicosanitària al pacient. 1359. Simulació del tractament.

Fonaments i tècniques de tractaments de teleteràpia. 1360. Dosimetria física i clínica.
1361. Tractaments amb teleteràpia.

Fonaments i tècniques de tractaments de braquiteràpia. 1360. Dosimetria física i clínica.
1362. Tractaments amb braquiteràpia.

Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic
(RD 539/1995, de 7 d’abril)

Tècnic Superior en Radioteràpia i Dosimetria
(RD 772/2014, de 12 de setembre)

Protecció radiològica. 1348. Protecció radiològica.

Serveis socioculturals i a la comunitat

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Atenció Sociosanitària
(RD 496/2003, de 2 de maig)

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
(RD 1593/2011, de 4 de novembre)

Planificació i control de les intervencions. 0210. Organització de l’atenció a persones en situació
de dependència.

Atenció sanitària. 0216. Atenció sanitària.

Higiene. 0217. Atenció higiènica.

Atenció i suport psicosocial. 0213. Atenció i suport psicosocial.

Suport domiciliari. 0215. Suport domiciliari.

Necessitats físiques i psicosocials de col·lectius específics. 0212. Característiques i necessitats de les persones en 
situació de dependència.

Comunicació alternativa. 0214. Suport a la comunicació.

Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria
(RD 546/1995, de 7 d’abril)

(Sanitat)

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
(RD 1593/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet 0216. Atenció sanitària.
0217. Atenció higiènica.

Tècnic Superior en Integració Social
(RD 2061/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
(RD 1593/2011, de 4 de novembre)

Pautes bàsiques i sistemes alternatius de comunicació. 0214. Suport a la comunicació.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Animació Sociocultural
(RD 2058/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
(RD 1684/2011, de 18 de novembre)

Animació d’oci i temps lliure. 1123. Activitats d’oci i temps lliure.
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Serveis socioculturals i a la comunitat

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Animació i dinàmica de grups. 1124. Dinamització grupal.

Animació cultural. 1125. Animació i gestió cultural.

Metodologia de la intervenció social. 0344. Metodologia de la intervenció social.

Desenvolupament comunitari. 1128. Desenvolupament comunitari.

Tècnic Superior en Animació Turística
(RD 274/2000, de 25 de febrer)

(Hoteleria i turisme)

Tècnic Superior en Animació
Sociocultural i Turística

(RD 1684/2011, de 18 de novembre)

Tècniques de comunicació per a l’animació. Animació
en l’àmbit turístic. 1126. Animació turística.

Activitats i recursos culturals. 1125. Animació i gestió cultural.

Tècnic Superior en Integració Social
(RD 2061/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
(RD 1684/2011, de 18 de novembre)

Context i metodologia de la intervenció social. 0344. Metodologia de la intervenció social.

Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives
(RD 2048/1995, de 22 de desembre)

(Activitats físiques i esportives)

Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
(RD 1684/2011, de 18 de novembre)

Animació i dinàmica de grups. 1124. Dinamització grupal.

Tècnic Superior en Educació Infantil
(RD 2059/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
(RD 1684/2011, de 18 de novembre)

Animació i dinàmica de grups. 1124. Dinamització grupal.

Tècnic Superior en Educació Infantil
(RD 2059/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Educació Infantil
(RD 1394/2007, de 29 d’octubre)

Didàctica de l’educació infantil. 0011. Didàctica de l’educació infantil.

Autonomia personal i salut. 0012. Autonomia personal i salut infantil.

Metodologia del joc. 0013. El joc infantil i la seva metodologia.

Expressió i comunicació. 0014. Expressió i comunicació.

Desenvolupament cognitiu i motor. 0015. Desenvolupament cognitiu i motor.

Desenvolupament socioafectiu i intervenció amb les famílies. 0016. Desenvolupament socioafectiu.

Animació i dinàmica de grups. 0017. Habilitats socials.

Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives
(RD 2048/1995, de 22 de desembre)

(Activitats físiques i esportives)

Tècnic Superior en Educació Infantil
(RD 1394/2007, de 29 d’octubre)

Animació i dinàmica de grups. 0017. Habilitats socials.

Tècnic Superior en Animació Sociocultural
(RD 2058/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Integració Social
(RD 1074/2012, de 13 de juliol)

Metodologia de la intervenció social. 0344. Metodologia de la intervenció social.

Animació i dinàmica de grups. 0017. Habilitats socials.
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Serveis socioculturals i a la comunitat

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Integració Social
(RD 2061/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Integració Social
(RD 1074/2012, de 13 de juliol)

Context i metodologia de la intervenció social. 0337. Context de la intervenció social.
0344. Metodologia de la intervenció social.

Inserció ocupacional. 0338. Inserció sociolaboral.

Atenció a unitats de convivència. 0339. Atenció a unitats de convivència.

Habilitats d’autonomia personal i social. 0342. Promoció de l’autonomia personal.

Pautes bàsiques i sistemes alternatius de comunicació. 0343. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.

Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives
(RD 2048/1995, de 22 de desembre)

(Activitats físiques i esportives)

Tècnic Superior en Integració Social
(RD 1074/2012, de 13 de juliol)

Animació i dinàmica de grups. 0017. Habilitats socials.

Tècnic Superior en Interpretació de la Llengua de Signes.
(RD 2060/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Mediació Comunicativa
(RD 831/2014, de 3 d’octubre)

Psicosociologia de la població sorda i sordcega.
Guia-interpretació de persones sordcegues.

1113. Intervenció socioeducativa amb persones sordcegues.
1114. Context de la mediació comunicativa amb persones 
sordcegues.

Aplicació de les tècniques d’interpretació a la llengua
de signes espanyola (LSE). 1118. Tècniques d’intervenció comunicativa.

Llengua de signes espanyola.
Expressió corporal aplicada a la llengua de signes.

1115. Llengua de signes.
1116. Àmbit d’aplicació de la llengua de signes.

Tècnic Superior en Educació Infantil
(RD 2059/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Promoció i Igualtat de Gènere
(RD 779/2013, d’11 d’octubre)

Animació i dinàmica de grups. 0017. Habilitats socials.

Tècnic Superior en Integració Social
(RD 2061/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Promoció i Igualtat de Gènere
(RD 779/2013, d’11 d’octubre)

Context i metodologia de la intervenció social. 0344. Metodologia de la intervenció social.

Tècnic Superior en Animació Sociocultural
(RD 2058/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Promoció i Igualtat de Gènere
(RD 779/2013, d’11 d’octubre)

Desenvolupament comunitari. 1128. Desenvolupament comunitari.

Animació i dinàmica de grups. 0017. Habilitats socials.

Context i metodologia de la intervenció social. 0344. Metodologia de la intervenció social.

Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives
(RD 2048/1995, de 22 de desembre)

(Activitats físiques i esportives)

Tècnic Superior en Promoció i Igualtat de Gènere
(RD 779/2013, d’11 d’octubre)

Animació i dinàmica de grups. 0017. Habilitats socials.
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Tèxtil, confecció i pell

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Calçat i Marroquineria
(RD 742/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Calçat i Complements de Moda
(RD 257/2011, de 28 de febrer)

Tècniques de tall de teixits i pells. 0267. Tall de materials.

Matèries tèxtils. Pell i cuir. 0275. Matèries tèxtils i pell.

Tècniques d’acoblament. 0269. Confecció industrial.

Tècniques de muntatge i acabat de calçat i marroquineria. 0603. Muntatge i acabat d’articles de marroquineria.
0604. Muntatge i acabat de calçat.

Tècnic en Confecció
(RD 743/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Calçat i Complements de Moda
(RD 257/2011, de 28 de febrer)

Tècniques de tall de teixits i pells. 0267. Tall de materials.

Tècniques d’acoblament. 0269. Confecció industrial.

Matèries tèxtils. Pell i cuir. 0275. Matèries tèxtils i pell.

Tècnic en Calçat i Marroquineria
(RD 742/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Confecció i Moda
(RD 955/2008, de 6 de juny)

Tècniques de tall de teixits i pells. 0267. Tall de materials.

Matèries tèxtils. Pell i cuir. 0275. Matèries tèxtils i pell.

Tècniques d’acoblament. 0269. Confecció industrial.

Tècnic en Confecció
(RD 743/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Confecció i Moda
(RD 955/2008, de 6 de juny)

Tècniques de tall de teixits i pells. 0267. Tall de materials.

Tècniques d’acoblament. 0269. Confecció industrial.

Matèries tèxtils. Pell i cuir. 0275. Matèries tèxtils i pell.

Acabats de confecció. 0270. Acabats en confecció.

Tècnic en Calçat i Marroquineria
(RD 742/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils
(RD 1591/2011, de 4 de novembre)

Matèries tèxtils. 0275. Matèries tèxtils i pell.

Tècnic en Confecció
(RD 743/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils
(RD 1591/2011, de 4 de novembre)

Matèries tèxtils. 0275. Matèries tèxtils i pell.

Tractaments previs a l’ennobliment. 1040. Aplicació d’aprestos.

Aprestos i acabats. 1041. Acabats tèxtils.

Tintura. 1042. Preparació i tintura.

Estampació. 1043. Estampació.
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Tèxtil, confecció i pell

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Producció de Filatura i Teixidoria de Calada
(RD 739/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils
(RD 1591/2011, de 4 de novembre)

Elements, sistemes i instal·lacions de màquines tèxtils. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Producció de filatures i teles no teixides. 1044. Fabricació de filatura i teles no teixides.

Producció de teixidoria de calada. 1045. Tècniques de teixidoria de calada.

Matèries tèxtils 0275. Matèries tèxtils i pell.

Tècnic en Producció de Teixits de Punt
(RD 740/1994, de 22 d’abril)

Tècnic en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils
(RD 1591/2011, de 4 de novembre)

Elements, sistemes i instal·lacions de màquines tèxtils. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Producció de teixits de punt per recollida. 1046. Tècniques de teixidoria de punt per recollida.

Producció de teixits de punt per ordit. 1047. Tècniques de teixidoria de punt per ordit.

Matèries tèxtils 0275 Matèries tèxtils i pell

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Processos Tèxtils de Filatura i Teixidoria 
de Calada

(RD 733/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell.
(RD 1580/2011, de 4 de novembre)

Processos de teixidoria de calada. 0282. Processos i anàlisi de teixits i no teixits.

Processos de filatura i teles no teixides. 0281. Processos i anàlisi de filatura.

Processos de teixidoria de punt per ordit. 0282. Processos i anàlisi de teixits i no teixits.

Processos de teixidoria de punt per recollida. 0282. Processos i anàlisi de teixits i no teixits.

Tècnic Superior en Processos d’Ennobliment Tèxtil
(RD 735/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell
(RD 1580/2011, de 4 de novembre)

Processos de tractament d’ennobliment tèxtil. 0444. Processos d’ennobliment i estampació.

Tècnic Superior en Patronatge
(RD 738/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell
(RD 1580/2011, de 4 de novembre)

Anàlisi de dissenys i models d’articles. 0283. Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.

Tècnic Superior en Patronatge
(RD 738/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Disseny i Producció de Calçat
i Complements

(RD 689/2010, de 20 de maig)

Organització de la producció en la indústria de confecció. 0280. Organització de la producció en confecció industrial.

Anàlisi de dissenys i models d’articles. 0283. Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.

Industrialització de patrons. 0595. Industrialització de patrons de calçat.

Processos i tècniques de patronatge. 0284. Elaboració de prototips.
0594. Ajust i patronatge de calçat i complements.

Matèries, productes i assajos de qualitat tèxtil.
Estudi i qualitat de les pells.

0276. Materials en tèxtil, confecció i pell.
0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.
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Tèxtil, confecció i pell

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Processos de Confecció Industrial
(RD 737/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Disseny i Producció de Calçat
i Complements

(RD 689/2010, de 20 de maig)

Organització de la producció en la indústria de confecció. 0280. Organització de la producció en confecció industrial.

Processos de confecció. 0596. Processos de producció de calçat.

Matèries, productes i assajos de qualitat tèxtil.
Estudi i qualitat de les pells.

0276. Materials en tèxtil, confecció i pell.
0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

Tècnic Superior en Desenvolupament i Fabricació
de Productes Ceràmics

(RD 2038/1995, de 22 de desembre)
(Vidre i ceràmica)

Tècnic Superior en Disseny i Producció de Calçat
i Complements

(RD 689/2010, de 20 de maig)

Gestió de qualitat en indústries ceràmiques. 0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

Tècnic Superior en Patronatge
(RD 738/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Patronatge i Moda
(RD 954/2008, de 6 de juny)

Organització de la producció en la indústria de confecció. 0280. Organització de la producció en confecció industrial.

Anàlisi de dissenys i models d’articles. 0283. Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.

Processos i tècniques de patronatge. 0284. Elaboració de prototips.
0285. Patronatge industrial en tèxtil i pell.

Industrialització de patrons. 0286. Industrialització i escalatge de patrons.

Matèries, productes i assajos de qualitat tèxtil.
Estudi i qualitat de les pells.

0276. Materials en tèxtil, confecció i pell.
0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

Tècnic Superior en Processos de Confecció Industrial
(RD 737/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Patronatge i Moda
(RD 954/2008, de 6 de juny)

Organització de la producció en la indústria de la confecció. 0280. Organització de la producció en confecció industrial.

Processos de confecció. 0278. Processos en confecció industrial.

Matèries, productes i assajos de qualitat tèxtil.
Estudi i qualitat de les pells.

0276. Materials en tèxtil, confecció i pell.
0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

Productes de confecció. 0283. Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.

Tècnic Superior en Desenvolupament i Fabricació
de Productes Ceràmics

(RD 2038/1995, de 22 de desembre)
(Vidre i ceràmica)

Tècnic Superior en Patronatge i Moda
(RD 954/2008, de 6 de juny)

Gestió de qualitat en indústries ceràmiques. 0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

Tècnic Superior en Patronatge
(RD 738/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Vestuari a Mida i d’Espectacles
(RD 1679/2011, de 18 de novembre)
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Tèxtil, confecció i pell

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Matèries, productes i assajos de qualitat tèxtil.
Estudi i qualitat de les pells. 0276. Materials en tèxtil, confecció i pell.

Tècnic Superior en Processos de Confecció Industrial
(RD 737/1994, de 22 d’abril)

Tècnic Superior en Vestuari a Mida i d’Espectacles
(RD 1679/2011, de 18 de novembre)

Matèries, productes i assajos de qualitat tèxtil.
Estudi i qualitat de les pells. 0276. Materials en tèxtil, confecció i pell.

Transport i manteniment de vehicles

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Carrosseria
(RD 1650/1994, de 22 de juliol)

Tècnic en Carrosseria
(RD 176/2008, de 8 de febrer)

Elements amovibles. 0254. Elements amovibles

Elements metàl·lics i sintètics. 0255. Elements metàl·lics i sintètics.

Elements fixos. 0256. Elements fixos.

Preparació de superfícies. 0257. Preparació de superfícies.

Elements estructurals del vehicle. 0258. Elements estructurals del vehicle.

Embelliment de superfícies. 0259. Embelliment de superfícies.

Tècnic en Electromecànica de Vehicles
(RD 1649/1994, de 22 de juliol)

Tècnic en Carrosseria
(RD 176/2008, de 8 de febrer)

Tècniques de mecanització per al manteniment de vehicles. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Manteniment Ferroviari
(RD 2047/1995, de 22 de desembre)

(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic en Carrosseria
(RD 176/2008, de 8 de febrer)

Tècniques de mecanització per al manteniment i muntatge. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 
Climatització i Producció de Calor

(RD 2046/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic en Carrosseria
(RD 176/2008, de 8 de febrer)

Tècniques de mecanització i unió per al muntatge
i manteniment d’instal·lacions. 0260. Mecanització bàsica

Tècnic en Electromecànica de Vehicles
(RD 1649/1994, de 22 de juliol)

Tècnic en Electromecànica de Maquinària
(RD 255/2011, de 28 de febrer)

Motors. 0452. Motors.

Sistemes auxiliars del motor. 0742. Sistemes auxiliars del motor dièsel.

Circuits electrotècnics bàsics. Sistemes de càrrega
i arrencada del vehicle. 0456. Sistemes de càrrega i arrencada.
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Transport i manteniment de vehicles

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècniques de mecanització per al manteniment de vehicles. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Manteniment Ferroviari
(RD 2047/1995, de 22 de desembre)

(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic en Electromecànica de Maquinària.
(RD 255/2011, de 28 de febrer)

Tècniques de mecanització per al manteniment i muntatge. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 
Climatització i Producció de Calor

(RD 2046/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic en Electromecànica de Maquinària
(RD 255/2011, de 28 de febrer)

Tècniques de mecanització i unió per al muntatge
i manteniment d’instal·lacions. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Electromecànica de Vehicles
(RD 1649/1994, de 22 de juliol)

Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils
(RD 453/2010, de 16 d’abril)

Motors. 0452. Motors.

Sistemes auxiliars del motor. 0453. Sistemes auxiliars del motor.

Circuits de fluids. Suspensió i direcció. 0454. Circuits de fluids. Suspensió i direcció.

Sistemes de transmissió i frenada. 0455. Sistemes de transmissió i frenada.

Circuits electrotècnics bàsics. Sistemes de càrrega
i arrencada del vehicle. 0456. Sistemes de càrrega i arrencada.

Circuits elèctrics auxiliars del vehicle. 0457. Circuits elèctrics auxiliars del vehicle.

Sistemes de seguretat i confortabilitat. 0458. Sistemes de seguretat i confortabilitat.

Tècniques de mecanització per al manteniment de vehicles. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Manteniment Ferroviari
(RD 2047/1995, de 22 de desembre

(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils
(RD 453/2010, de 16 d’abril)

Tècniques de mecanització per al manteniment i muntatge. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 
Climatització i Producció de Calor

(RD 2046/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils
(RD 453/2010, de 16 d’abril)

Tècniques de mecanització i unió per al muntatge
i manteniment d’instal·lacions. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Electromecànica de Vehicles
(RD 1649/1994, de 22 de juliol)

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

Motors. 0452. Motors.

Sistemes auxiliars del motor. 0742. Sistemes auxiliars del motor dièsel.

Tècniques de mecanització per al manteniment de vehicles. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Instal·lació i Manteniment Electromecànic
de Maquinària i Conducció de Línies
(RD 2045/1995, de 22 de desembre)

(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)
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Transport i manteniment de vehicles

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècniques de mecanització per al manteniment i muntatge. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Manteniment Ferroviari
(RD 2047/1995, de 22 de desembre)

(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

Motor dièsel. 0742. Sistemes auxiliars del motor dièsel.
0452. Motors.

Tècniques de mecanització per al manteniment i muntatge. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 
Climatització i Producció de Calor

(RD 2046/1995, de 22 de desembre)
(Manteniment i serveis a la producció)

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

Tècniques de mecanització i unió per al muntatge
i manteniment d’instal·lacions. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Electromecànica de Vehicles
(RD 1649/1994, de 22 de juliol)

Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
(RD 555/2012, de 23 de març)

Sistemes auxiliars del motor.
Circuits de fluids.
Suspensió i direcció.
Sistemes de transmissió i frenada.
Circuits elèctrics auxiliars del vehicle.

1210. Manteniment bàsic de vehicles.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Automoció
(RD 1648/1994, de 22 de juliol)

Tècnic Superior en Automoció
(RD 1796/2008, de 3 de novembre)

Sistemes elèctrics, de seguretat i de confortabilitat. 0291. Sistemes elèctrics i de seguretat i confortabilitat.

Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge. 0292. Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge.

Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars. 0293. Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.

Elements amovibles i fixos no estructurals. 0294. Elements amovibles i fixos no estructurals.

Preparació i embelliment de superfícies. 0295. Tractament i recobriment de superfícies.

Estructures del vehicle. 0296. Estructures del vehicle.

Gestió i logística del manteniment en automoció. 0297. Gestió i logística del manteniment de vehicles.

Vidre i ceràmica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Operacions de Fabricació de Productes Ceràmics
(RD 2040/1995, de 22 de desembre)

Tècnic en Fabricació de Productes Ceràmics
(RD 454/2010, de 16 d’abril)

Pastes ceràmiques. 0417. Processos de fabricació de pastes ceràmiques.

Frites, pigments i esmalts. 0418. Processos de fabricació de frites i pigments ceràmics.
0419. Processos de preparació d’esmalts ceràmics.

Processos de fabricació de productes ceràmics. 0420. Processos de fabricació de productes ceràmics.
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Vidre i ceràmica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 1/1990

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Control de materials i productes ceràmics. 0422. Control de materials i processos ceràmics.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Desenvolupament i Fabricació
de Productes Ceràmics

(RD 2038/1995, de 22 de desembre)

Tècnic Superior en Desenvolupament i Fabricació
de Productes Ceràmics

(RD 1797/2008, de 3 de novembre)

Desenvolupament de composicions.
0303. Desenvolupament de pastes ceràmiques.
0304. Desenvolupament de frites, pigments i esmalts 
ceràmics.

Desenvolupament de projectes de fabricació de productes 
ceràmics.

0305. Desenvolupament de productes ceràmics.
0312. Projecte de fabricació de productes ceràmics.

Fabricació de productes ceràmics conformats. 0306. Fabricació de pastes ceràmiques i de productes 
ceràmics conformats.

Fabricació de frites, pigments i esmalts. 0307. Fabricació de frites, pigments i esmalts ceràmics.

Gestió de qualitat en indústries ceràmiques.

0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.
0308. Control de processos de fabricació de productes 
ceràmics.

Organització de la producció en indústries ceràmiques. 0163. Programació de la producció.

Ceràmiques avançades. 0311. Ceràmiques avançades.

ANNEX III

Convalidacions de mòduls professionals inclosos en els títols de formació 
professional aprovats de conformitat amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d’educació

Per a tots els cicles formatius amb formació i orientació laboral

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Formació i orientació laboral. Formació i orientació laboral.

Per a tots els cicles formatius amb empresa i iniciativa emprenedora

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Empresa i iniciativa emprenedora. Empresa i iniciativa emprenedora.
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Per a determinats cicles formatius

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Gestió Administrativa Per a qualsevol cicle formatiu

Cicle complet. Empresa i iniciativa emprenedora.

Tècnic Superior en Administració i Finances Per a qualsevol cicle formatiu

Cicle complet. Empresa i iniciativa emprenedora.

Tècnic en Emergències Sanitàries. Per a qualsevol cicle formatiu

Cicle complet. 0020 Primers auxilis.

Per a tots els cicles formatius amb anglès

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

0179 Anglès. 0156 Anglès.

Certificat de cicle elemental d’anglès de l’escola oficial 
d’idiomes.
(RD 967/1988, de 2 de setembre).

0156 Anglès.

Certificat de nivell intermedi (B1) d’anglès de l’escola oficial 
d’idiomes.
(RD 1629/2006, de 29 de desembre).

0156 Anglès.

Certificat d’aptitud d’anglès de l’escola oficial d’idiomes.
(RD 967/1988, de 2 de setembre).

0156 Anglès.
0179 Anglès.

Certificat de nivell avançat (B2), o superior, d’anglès
de l’escola oficial d’idiomes.
(RD 1629/2006, de 29 de desembre).

0156 Anglès.
0179 Anglès.

Títol de grau, o equivalent, en Filologia Anglesa
o en Traducció i Interpretació (Anglès).

0156 Anglès.
0179 Anglès.

Per a tots els cicles formatius amb segona llengua estrangera

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Certificat del cicle elemental o d’aptitud de l’escola oficial 
d’idiomes.
(RD 967/1988, de 2 de setembre).
(De la mateixa llengua estrangera que es vol convalidar).

0180 Segona llengua estrangera.

Certificat de nivell intermedi (B1), o superior, de l’escola oficial 
d’idiomes.
(RD 1629/2006, de 29 de desembre).
(De la mateixa llengua estrangera que es vol convalidar).

0180 Segona llengua estrangera.
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Per a tots els cicles formatius amb segona llengua estrangera

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Títol de grau, o equivalent, en Filologia o en Traducció
i Interpretació.
(De la mateixa especialitat que la llengua estrangera que es 
vol convalidar).

0180 Segona llengua estrangera.

Administració i gestió

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic Superior en Administració i Finances
(RD 1584/2011, de 4 de novembre)

0626. Logística d’aprovisionament. 0655. Gestió logística i comercial.

Tècnic Superior en Transport i Logística
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic Superior en Administració i Finances
(RD 1584/2011, de 4 de novembre)

0626. Logística d’aprovisionament. 0655. Gestió logística i comercial.

Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió 
d’Esdeveniments

(RD 1254/2009, de 24 de juliol)
(Hoteleria i turisme)

Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
(RD 1582/2011, de 4 de novembre)

0172. Protocol i relacions públiques. 0661. Protocol empresarial.

Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics
(RD 1686/2007, de 14 de desembre)

(Hoteleria i turisme)

Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
(RD 1582/2011, de 4 de novembre)

0172. Protocol i relacions públiques. 0661. Protocol empresarial.

Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistència Turística
(RD 1255/2009, de 24 de juliol)

(Hoteleria i turisme)

Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
(RD 1582/2011, de 4 de novembre)

0172. Protocol i relacions públiques. 0661. Protocol empresarial.

Agrària

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Activitats Comercials
(RD 1688/2011, de 18 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Jardineria i Floristeria
(RD 1129/2010, de 10 de setembre)

Cicle complet. 0581. Tècniques de venda en jardineria i floristeria.
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Agrària

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Electromecànica de Maquinària
(RD 255/2011, de 28 de febrer)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Jardineria i Floristeria
(RD 1129/2010, de 10 de setembre)

Cicle complet. 0407. Taller i equips de tracció.

Tècnic en Activitats Comercials
(RD 1688/2011, de 18 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Producció Agroecològica
(RD 1633/2009, de 30 d’octubre)

Cicle complet. 0413. Comercialització de productes agroecològics.

Tècnic en Electromecànica de Maquinària
(RD 255/2011, de 28 de febrer)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Producció Agroecològica
(RD 1633/2009, de 30 d’octubre)

Cicle complet. 0407. Taller i equips de tracció.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Paisatgisme i Medi Rural
(RD 259/2011, de 28 de febrer)

Tècnic Superior en Gestió Forestal i del Medi Natural
(RD 260/2011, de 28 de febrer)

0691. Gestió i organització del viver. 0811. Gestió i organització del viver forestal.

Tècnic Superior en Educació i Control Ambiental
(RD 384/2011, de 18 de març)

(Seguretat i medi ambient)

Tècnic Superior en Gestió Forestal i del Medi Natural
(RD 260/2011, de 28 de febrer)

Cicle complet. 0693. Topografia agrària.
0815. Gestió de la conservació del medi natural.

Arts gràfiques

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic Superior en Il·luminació, Captació i Tractament 
d’Imatge.

(RD 1686/2011, de 18 de novembre)
(Imatge i so)

Tècnic en Preimpressió Digital
(RD 1586/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0873. Il·lustració vectorial.
0867. Tractament d’imatge en un mapa de bits.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic Superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses 
i Multimèdia

(RD 174/2013, de 8 de març)

Cicle complet. 1480. Comercialització de productes gràfics i atenció al 
client.
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Arts gràfiques

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius
(RD 1583/2011, de 4 de novembre)

(Imatge i so)

Tècnic Superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses 
i Multimèdia

(RD 174/2013, de 8 de març)

Cicle complet. 1485. Desenvolupament i publicació de productes editorials 
multimèdia.

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic Superior en Disseny i Gestió de la Producció Gràfica
(RD 175/2013, de 8 de març)

Cicle complet. 1480. Comercialització de productes gràfics i atenció al 
client.

Tècnic Superior en Il·luminació, Captació i Tractament 
d’Imatge

(RD 1686/2011, de 18 de novembre)
(Imatge i so)

Tècnic Superior en Disseny i Gestió de la Producció Gràfica
(RD 175/2013, de 8 de març)

Cicle complet. 1539. Gestió del color.

Comerç i màrqueting

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

Tècnic en Activitats Comercials
(RD 1688/2011, de 18 de novembre)

0927. Gestió de productes i promocions en el punt de venda. 1231. Dinamització del punt de venda.

Tècnic en Gestió Administrativa
(RD 1631/2009, de 30 d’octubre)

(Administració i gestió)

Tècnic en Activitats Comercials
(RD 1688/2011, de 18 de novembre)

Cicle complet. 1234. Serveis d’atenció comercial.

Tècnic Superior en Disseny i Gestió de la Producció Gràfica
(RD 175/2013, de 8 de març)

(Arts gràfiques)

Tècnic en Activitats Comercials
(RD 1688/2011, de 18 de novembre)

1480. Comercialització de productes gràfics i atenció al 
client. 1234. Serveis d’atenció comercial.

Tècnic Superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses 
i Multimèdia

(RD 174/2013, de 8 de març)
(Arts gràfiques)

Tècnic en Activitats Comercials
(RD 1688/2011, de 18 de novembre)

1480. Comercialització de productes gràfics i atenció al 
client. 1234. Serveis d’atenció comercial.

GRAU SUPERIOR
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Comerç i màrqueting

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Administració i Finances
(RD 1584/2011, de 4 de novembre)

(Administració i gestió)

Tècnic Superior en Comerç Internacional
(RD 1574/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0623. Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
(RD 1582/2011, de 4 de novembre)

(Administració i gestió)

Tècnic Superior en Comerç Internacional
(RD 1574/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0623. Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Tècnic Superior en Administració i Finances
(RD 1584/2011, de 4 de novembre)

(Administració i gestió)

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0623. Gestió econòmica i financera de l’empresa.
0626. Logística d’aprovisionament.

Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
(RD 1582/2011, de 4 de novembre)

(Administració i gestió)

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0623. Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Tècnic Superior en Administració i Finances
(RD 1584/2011, de 4 de novembre)

(Administració i gestió)

Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
(RD 1571/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 1110. Atenció al client, consumidor i usuari.
0623. Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
(RD 1582/2011, de 4 de novembre)

(Administració i gestió)

Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
(RD 1571/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0623. Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Tècnic Superior en Producció d’Audiovisuals i Espectacles
(RD 1681/2011, de 18 de novembre)

(Imatge i so)

Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
(RD 1571/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 1008. Mitjans i suports de comunicació.

Tècnic Superior en Producció d’Audiovisuals i Espectacles
(RD 1681/2011, de 18 de novembre)

(Imatge i so)

Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
(RD 1571/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 1109. Llançament de productes i serveis.

Tècnic Superior en Administració i Finances
(RD 1584/2011, de 4 de novembre)

(Administració i gestió)

Tècnic Superior en Transport i Logística
(RD 1572/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0623. Gestió econòmica i financera de l’empresa.
0626. Logística d’aprovisionament.

Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
(RD 1582/2011, de 4 de novembre)

(Administració i gestió)

Tècnic Superior en Transport i Logística
(RD 1572/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0623. Gestió econòmica i financera de l’empresa.
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Edificació i obra civil

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic Superior en Projectes d’Edificació
(RD 690/2010, de 20 de maig)

Tècnic en Construcció
(RD 1575/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0996. Interpretació de plans de construcció.

Tècnic Superior en Projectes d’Edificació
(RD 690/2010, de 20 de maig)

Tècnic en Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació
(RD 1689/2011, de 18 de novembre)

Cicle complet. 0996. Interpretació de plans de construcció.

Tècnic Superior en Projectes d’Obra Civil
(RD 386/2011, de 18 de març)

Tècnic en Construcció
(RD 1575/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0996. Interpretació de plans de construcció.

Tècnic Superior en Projectes d’Obra Civil
(RD 386/2011, de 18 de març)

Tècnic en Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació
(RD 1689/2011, de 18 de novembre)

Cicle complet. 0996 Interpretació de plans de construcció.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Projectes d’Edificació
(RD 690/2010, de 20 de maig)

Tècnic Superior en Organització i Control d’Obres
de Construcció

(RD 636/2015, de 10 de juliol)

0563. Representació de construcció. 1287. Documentació de projectes i obres de construcció.

Tècnic Superior en Projectes d’Obra civil
(RD 386/2011, de 18 de març)

Tècnic Superior en Organització i Control d’Obres
de Construcció

(RD 636/2015, de 10 de juliol)

0563. Representació de construcció. 1287. Documentació de projectes i obres de construcció.

Tècnic Superior en Eficiència Energètica
i Energia Solar Tèrmica

(RD 1177/2008, d’11 de juliol)
(Energia i aigua)

Tècnic Superior en Projectes d’Edificació
(RD 690/2010, de 20 de maig)

0350. Certificació energètica d’edificis. 0569. Eficiència energètica en edificació.

Electricitat i electrònica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)

1561. Instal·lacions elèctriques en xarxes d’aigua. 0232. Automatismes industrials.

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)
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Electricitat i electrònica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

1576. Sistemes elèctrics en instal·lacions d’aigua.
1577. Automatismes i telecontrol en instal·lacions d’aigua. 0232. Automatismes industrials.

Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
(RD 1578/2011, de 4 de novembre)

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)

Cicle complet. 0233. Electrònica.
0234. Electrotècnia.

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)

Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions
(RD 1632/2009, de 30 d’octubre)

0233. Electrònica.
0234. Electrotècnia. 0359. Electrònica aplicada.

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)

Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions
(RD 1632/2009, de 30 d’octubre)

0232. Automatismes industrials.
0235. Instal·lacions elèctriques interiors.
0240. Màquines elèctriques.

0362. Instal·lacions elèctriques bàsiques.

Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
(RD 1578/2011, de 4 de novembre)

Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions
(RD 1632/2009, de 30 d’octubre)

Cicle complet. 0359. Electrònica aplicada.
0360. Equips microinformàtics.

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes
(RD 1691/2007, de 14 de desembre)

(Informàtica i comunicacions)

Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions
(RD 1632/2009, de 30 d’octubre)

Cicle complet.
0360. Equips microinformàtics.
0361. Infraestructures de xarxes de dades i sistemes
de telefonia.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
(RD 1578/2011, de 4 de novembre)

Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
(RD 1581/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0963. Documentació tècnica.

Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
(RD 1127/2010, de 10 de setembre)

Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
(RD 1581/2011, de 4 de novembre)

0519. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques. 0963. Documentació tècnica.

Tècnic Superior en Desenvolupament
d’Aplicacions Multiplataforma
(RD 450/2010, de 16 d’abril)
(Informàtica i comunicacions)

Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
(RD 1581/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0964. Informàtica industrial.

Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
(RD 1581/2011, de 4 de novembre)

Tècnic Superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, de 21 de setembre)

0959. Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics. 1586. Sistemes electromecànics i de fluids.

Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
(RD 1578/2011, de 4 de novembre)

Tècnic Superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, de 21 de setembre)



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 340  Dimecres 30 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 137

Electricitat i electrònica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

1051. Circuits electrònics analògics.
1052. Equips microprogramables. 1587. Sistemes electrònics i fotònics.

Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
(RD 1127/2010, de 10 de setembre)

Tècnic Superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, de 21 de setembre)

0524. Configuració d’instal·lacions elèctriques.
0602. Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions. 1585. Instal·lacions elèctriques.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

(RD 219/2008, de 15 de febrer)
(Instal·lació i manteniment)

Tècnic Superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, de 21 de setembre)

0122. Procés de muntatge d’instal·lacions.
0128. Planificació del muntatge d’instal·lacions. 1585. Instal·lacions elèctriques.

Tècnic Superior en Manteniment de Projectes
d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

(RD 219/2008, de 15 de febrer)
(Instal·lació i manteniment)

Tècnic Superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, de 21 de setembre)

0120. Sistemes elèctrics i automàtics.
0122. Procés de muntatge d’instal·lacions. 1585. Instal·lacions elèctriques.

Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
(RD 1581/2011, de 4 de novembre)

Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
(RD 1127/2010, de 10 de setembre)

0963. Documentació tècnica. 0519. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques.

Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
(RD 1578/2011, de 4 de novembre)

Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
(RD 1127/2010, de 10 de setembre)

Cicle complet. 0519. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques.

Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions
i Informàtics

(RD 883/2011, de 24 de juny)

Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
(RD 1127/2010, de 10 de setembre)

0525. Configuració d’infraestructures de sistemes
de telecomunicacions.
0553. Tècniques i processos en infraestructures
de telecomunicacions.

0517. Processos en instal·lacions d’infraestructures 
comunes de telecomunicacions.

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics
en Xarxa

(RD 1629/2009, de 30 d’octubre)
(Informàtica i comunicacions)

Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
(RD 883/2011, de 24 de juny)

Cicle complet. 0552. Sistemes informàtics i xarxes locals.

Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
(RD 1576/2011, de 4 de novembre)

(Instal·lació i manteniment)

Tècnic Superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, de 21 de setembre)

(Electricitat i electrònica)

0936. Sistemes hidràulics i pneumàtics. 1586. Sistemes electromecànics i de fluids.
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Energia i aigua

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

1573. Qualitat i tractament d’aigües. 1564. Qualitat de l’aigua.

1580. Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua. 1562. Tècniques de mecanització i unió.

Tècnic Superior en Eficiència Energètica
i Energia Solar Tèrmica

(RD 1177/2008, d’11 de juliol)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

0122. Processos de muntatge d’instal·lacions. 0310. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua.

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

0232. Automatismes industrials. 1561. Instal·lacions elèctriques en xarxes d’aigua.

Cicle complet. 1561. Instal·lacions elèctriques en xarxes d’aigua.

Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor
(RD 1792/2010, de 30 de desembre)

(Instal·lació i manteniment)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

0038. Instal·lacions elèctriques i automatismes. 1561. Instal·lacions elèctriques en xarxes d’aigua.

0037. Tècniques de muntatge d’instal·lacions. 1562. Tècniques de mecanització i unió.

Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
(RD 1793/2010, de 30 de desembre)

(Instal·lació i manteniment)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

0038. Instal·lacions elèctriques i automatismes. 1561. Instal·lacions elèctriques en xarxes d’aigua.

0037. Tècniques de muntatge d’instal·lacions. 1562. Tècniques de mecanització i unió.

Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques
i de Fluids

(RD 220/2008, de 15 de febrer)
(Instal·lació i manteniment)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

0122. Processos de muntatge d’instal·lacions. 0310. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes
d’Energies Tèrmiques i de Fluids
(RD 219/2008, de 15 de febrer)

(Instal·lació i manteniment)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

0122. Processos de muntatge d’instal·lacions. 0310. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua.

Tècnic Superior en Projectes d’Edificació
(RD 690/2010, de 20 de maig)

(Edificació i obra civil)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

0568. Instal·lacions en edificació. 1559. Replantejament en xarxes d’aigua.
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Energia i aigua

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

Cicle complet. 0310. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua.

Tècnic en planta química
(RD 178/2008, de 8 de febrer)

(Química)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigua
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

0115. Tractaments d’aigües. 1564. Qualitat de l’aigua.

Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques
i de Fluids

(RD 220/2008, de 15 de febrer)
(Instal·lació i manteniment)

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigua
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

0133. Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment.
0122. Processos de muntatge d’instal·lacions. 1566. Manteniment d’equips i instal·lacions.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Projectes d’Edificació
(RD 690/2010, de 20 de maig)

(Edificació i obra civil)

Tècnic Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar 
Tèrmica

(RD 1177/2008, d’11 de juliol)

0568. Instal·lacions en edificació.
0563. Representacions de construcció. 0123. Representació gràfica d’instal·lacions.

Tècnic Superior en Projectes d’Edificació
(RD 690/2010, de 20 de maig)

(Edificació i obra civil)

Tècnic Superior en Eficiència Energètica
i Energia Solar Tèrmica

(RD 1177/2008, d’11 de juliol)

0569. Eficiència energètica en edificació. 0350. Certificació energètica d’edificis.

Tècnic Superior en Eficiència Energètica
i Energia Solar Tèrmica

(RD 1177/2008, d’11 de juliol)

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

0122. Processos de muntatge d’instal·lacions. 1580. Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua.

Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
(RD 1581/2011, de 4 de novembre)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

Cicle complet. 1577. Automatismes i telecontrol en instal·lacions d’aigua.
1576. Sistemes elèctrics en instal·lacions d’aigües.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

(RD 219/2008, de 15 de febrer)
(Instal·lació i manteniment)

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

0122. Processos de muntatge d’instal·lacions 1580. Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua.

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

Cicle complet. 1576. Sistemes elèctrics en instal·lacions d’aigua.
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Energia i aigua

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques
i de Fluids

(RD 220/2008, de 15 de febrer)
(Instal·lació i manteniment)

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

0122. Processos de muntatge d’instal·lacions. 1580. Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua.

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

1309. Organització del manteniment en sec de vaixells
i embarcacions i muntatge de motors tèrmics. 1580. Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua.

1311. Organització del manteniment i muntatge 
d’instal·lacions i sistemes elèctrics de vaixells i embarcacions. 1576. Sistemes elèctrics en instal·lacions d’aigua.

Tècnic Superior en Organització i Control d’Obres
de Construcció

(RD 636/2015, de 10 de juliol)
(Edificació i obra civil)

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

0565. Replantejaments de construcció.
0566. Planificació de construcció. 1572. Planificació i replantejament.

Tècnic Superior en Projectes d’Edificació
(RD 690/2010, de 20 de maig)

(Edificació i obra civil)

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

0565. Replantejaments de construcció.
0566. Planificació de construcció. 1572. Planificació i replantejament.

Tècnic Superior en Projectes d’Obra Civil
(RD 386/2011, de 18 de març)

(Edificació i obra civil)

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

0565. Replantejaments de construcció.
0566. Planificació de construcció. 1572. Planificació i replantejament.

Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
(RD 1127/2010, de 10 de setembre)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

Cicle complet. 1576. Sistemes elèctrics en instal·lacions d’aigua.

Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
(RD 1576/2011, de 4 de novembre)

(Instal·lació i manteniment)

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

Cicle complet. 1576. Sistemes elèctrics en instal·lacions d’aigua.
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Fabricació mecànica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 174/2008, de 8 de febrer)

Tècnic en Conformació per Emmotllament
de Metalls i Polímers

(RD 387/2011, de 18 de març)

0245. Representació gràfica en la fabricació mecànica. 0007. Interpretació gràfica.

Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica
(RD 1630/2009, de 30 d’octubre)

Tècnic en Conformació per Emmotllament
de Metalls i Polímers

(RD 387/2011, de 18 de març)

0245. Representació gràfica en la fabricació mecànica. 0007. Interpretació gràfica.

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Conformació per Emmotllament
de Metalls i Polímers

(RD 387/2011, de 18 de març)

1174. Regulació i manteniment d’automatismes en vaixells
i embarcacions.

0722. Preparació de màquines i instal·lacions de processos 
automàtics.

Tècnic en Conformació per Emmotllament
de Metalls i Polímers

(RD 387/2011, de 18 de març)

Tècnic en Mecanització
(RD 1398/2007, de 29 d’octubre)

0722. Preparació de màquines i instal·lacions de processos 
automatitzats. 0005. Sistemes automatitzats.

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 174/2008, de 8 de febrer)

Tècnic en Mecanització
(RD 1398/2007, de 29 d’octubre)

0162. Programació de sistemes automàtics de fabricació 
mecànica. 0005. Sistemes automatitzats.

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 174/2008, de 8 de febrer)

Tècnic en Mecanització
(RD 1398/2007, de 29 d’octubre)

0245. Representació gràfica en la fabricació mecànica. 0007. Interpretació gràfica.

Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica
(RD 1630/2009, de 30 d’octubre)

Tècnic en Mecanització
(RD 1398/2007, de 29 d’octubre)

0245. Representació gràfica en la fabricació mecànica. 0007. Interpretació gràfica.

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Fabricació Mecànica

(RD 1687/2007, de 14 de desembre)

Tècnic en Mecanització
(RD 1398/2007, de 29 d’octubre)

0162. Programació de sistemes automàtics de fabricació 
mecànica. 0005. Sistemes automatitzats.

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Emmotllament de Metalls i Polímers

(RD 882/2011, de 24 de juny)

Tècnic en Mecanització
(RD 1398/2007, de 29 d’octubre)

0162. Programació de sistemes automàtics de fabricació 
mecànica. 0005. Sistemes automatitzats.

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 174/2008, de 8 de febrer)

Tècnic en Soldadura i Caldereria
(RD 1692/2007, de 14 de desembre)
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Fabricació mecànica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

0245. Representació gràfica en la fabricació mecànica. 0007. Interpretació gràfica.

Tècnic en Mecanització
(RD 1398/2007, de 29 d’octubre)

Tècnic en Soldadura i Caldereria
(RD 1692/2007, de 14 de desembre)

Cicle complet. 0092. Mecanització.

Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica
(RD 1630/2009, de 30 d’octubre)

Tècnic en Soldadura i Caldereria
(RD 1692/2007, de 14 de desembre)

0245. Representació gràfica en la fabricació mecànica. 0007. Interpretació gràfica.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 174/2008, de 8 de febrer)

1310. Programació i manteniment d’automatismes hidràulics
i pneumàtics en vaixells i embarcacions.

0162. Programació de sistemes automàtics de fabricació 
mecànica.

Tècnic Superior en Patronatge i Moda
(RD 954/2008, de 6 de juny)

(Tèxtil, confecció i pell)

Tècnic Superior en Construccions
Metàl·liques

(RD 174/2008, de 8 de febrer)

0280. Organització de la producció en confecció tèxtil. 0163. Programació de la producció.

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 174/2008, de 8 de febrer)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Fabricació Mecànica

(RD 1687/2007, de 14 de desembre)

0245. Representació gràfica en la fabricació mecànica. 0007. Interpretació gràfica.

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Fabricació Mecànica

(RD 1687/2007, de 14 de desembre)

1310. Programació i manteniment d’automatismes hidràulics
i pneumàtics en vaixells i embarcacions.

0162. Programació de sistemes automàtics de fabricació 
mecànica.

Tècnic Superior en Patronatge i Moda
(RD 954/2008, de 6 de juny)

(Tèxtil, confecció i pell)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Fabricació Mecànica

(RD 1687/2007, de 14 de desembre)

0280. Organització de la producció en confecció tèxtil. 0163. Programació de la producció.

Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica
(RD 1630/2009, de 30 d’octubre)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Fabricació Mecànica

(RD 1687/2007, de 14 de desembre)

0245. Representació gràfica en la fabricació mecànica. 0007. Interpretació gràfica.

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 174/2008, de 8 de febrer)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Emmotllament de Metalls i Polímers

(RD 882/2011, de 24 de juny)

0245. Representació gràfica en la fabricació mecànica. 0007. Interpretació gràfica.
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Fabricació mecànica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica
(RD 1630/2009, de 30 d’octubre)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Emmotllament de Metalls i Polímers

(RD 882/2011, de 24 de juny)

0245. Representació gràfica en la fabricació mecànica. 0007. Interpretació gràfica.

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Emmotllament de Metalls i Polímers

(RD 882/2011, de 24 de juny)

1310. Programació i manteniment d’automatismes hidràulics
i pneumàtics en vaixells i embarcacions.

0162. Programació de sistemes automàtics de fabricació 
mecànica.

Tècnic Superior en Patronatge i Moda
(RD 954/2008, de 6 de juny)

(Tèxtil, confecció i pell)

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Emmotllament de Metalls i Polímers

(RD 882/2011, de 24 de juny)

0280. Organització de la producció en confecció tèxtil. 0163. Programació de la producció.

Hoteleria i turisme

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
(RD 1582/2011, de 4 de novembre)

(Administració i gestió)

Tècnic Superior en Agències de Viatges
i Gestió d’Esdeveniments

(RD 1254/2009, de 24 de juliol)

0661. Protocol empresarial. 0172. Protocol i relacions públiques

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic Superior en Agències de Viatges
i Gestió d’Esdeveniments

(RD 1254/2009, de 24 de juliol)

0930. Polítiques de màrqueting. 0173. Màrqueting turístic.

Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
(RD 1571/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic Superior en Agències de Viatges
i Gestió d’Esdeveniments

(RD 1254/2009, de 24 de juliol)

0930. Polítiques de màrqueting. 0173. Màrqueting turístic.

Tècnic Superior en Processos i Qualitat
en la Indústria Alimentària

(RD 451/2010, de 16 d’abril)
(Indústries alimentàries)

Tècnic Superior en Direcció de Cuina
(RD 687/2010, de 20 de maig)

0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.
0468. Nutrició i seguretat alimentària.

0501. Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene 
alimentària.

Tècnic Superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, de 14 de desembre)

(Indústries alimentàries)

Tècnic Superior en Direcció de Cuina
(RD 687/2010, de 20 de maig)
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Hoteleria i turisme

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

0085. Legislació vitivinícola i seguretat alimentària.
0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.

0501. Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene 
alimentària.

Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
(RD 1582/2011, de 4 de novembre)

(Administració i gestió)

Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics
(RD 1686/2007, de 14 de desembre)

0661. Protocol empresarial. 0172. Protocol i relacions públiques.

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics
(RD 1686/2007, de 14 de desembre)

0930. Polítiques de màrqueting. 0173. Màrqueting turístic.

Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
(RD 1571/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics
(RD 1686/2007, de 14 de desembre)

0930. Polítiques de màrqueting. 0173. Màrqueting turístic.

Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
(RD 1571/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistència Turístiques
(RD 1255/2009, de 24 de juliol)

0930. Polítiques de màrqueting. 0173. Màrqueting turístic.

Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
(RD 1582/2011, de 4 de novembre)

(Administració i gestió)

Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistència Turística
(RD 1255/2009, de 24 de juliol)

0661. Protocol empresarial. 0172. Protocol i relacions públiques.

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistència Turístiques
(RD 1255/2009, de 24 de juliol)

0930. Polítiques de màrqueting. 0173. Màrqueting turístic.

Imatge personal

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Estètica i Bellesa
(RD 256/2011, de 28 de febrer)

Cicle complet. 0643. Màrqueting i venda en imatge personal.

Tècnic en Activitats Comercials
(RD 1688/2011, de 18 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Estètica i Bellesa
(RD 256/2011, de 28 de febrer)

Cicle complet. 0643. Màrqueting i venda en imatge personal.
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Imatge personal

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
(RD 1571/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Estètica i Bellesa
(RD 256/2011, de 28 de febrer)

Cicle complet. 0643. Màrqueting i venda en imatge personal.

Tècnic en Activitats Comercials
(RD 1688/2011, de 18 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
(RD 1588/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0643. Màrqueting i venda en imatge personal.

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
(RD 1588/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0643. Màrqueting i venda en imatge personal.

Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
(RD 1571/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
(RD 1588/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0643. Màrqueting i venda en imatge personal.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius
(RD 1583/2011, de 4 de novembre)

(Imatge i so)

Tècnic Superior en Caracterització i Maquillatge Professional
(RD 553/2012, de 23 de març)

Cicle complet. 1267. Disseny digital de personatges 2D3D.

Imatge i so

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic Superior en Il·luminació, Captació
i Tractament d’Imatge

(RD 1686/2011, de 18 de novembre)

Tècnic en Vídeo Discjòquei i So
(RD 556/2012, de 23 de març)

Cicle complet. 1304. Presa i edició digital d’imatge.

Tècnic Superior en So per a Audiovisuals i Espectacles
(RD 1682/2011, de 18 de novembre)

Tècnic en Vídeo Discjòquei i So
(RD 556/2012, de 23 de març)

Cicle complet. 1298. Instal·lació i muntatge d’equips de so.

Tècnic Superior en So per a Audiovisuals i Espectacles
(RD 1682/2011, de 18 de novembre)

Tècnic en Vídeo Discjòquei i So
(RD 556/2012, de 23 de març)

Cicle complet. 1299. Captació i gravació de so.

Tècnic Superior en So per a Audiovisuals i Espectacles
(RD 1682/2011, de 18 de novembre)

Tècnic en Vídeo Discjòquei i So
(RD 556/2012, de 23 de març)

Cicle complet. 1300. Control, edició i mescla de so.
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Imatge i so

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Realització de Projectes
d’Audiovisuals i Espectacles

(RD 1680/2011, de 18 de novembre)

Tècnic Superior en Il·luminació, Captació
i Tractament d’Imatge

(RD 1686/2011, de 18 de novembre)

Cicle complet. 1158. Planificació de càmera en audiovisuals.

Tècnic Superior en Il·luminació, Captació
i Tractament d’Imatge

(RD 1686/2011, de 18 de novembre)

Tècnic Superior en Producció d’Audiovisuals i Espectacles
(RD 1681/2011, de 18 de novembre)

Cicle complet. 0910. Mitjans tècnics audiovisuals i escènics.

Tècnic Superior en Realització de Projectes
d’Audiovisuals i Espectacles

(RD 1680/2011, de 18 de novembre)

Tècnic Superior en Producció d’Audiovisuals i Espectacles
(RD 1681/2011, de 18 de novembre)

Cicle complet. 0920. Recursos expressius audiovisuals i escènics.

Tècnic Superior en Realització de Projectes
d’Audiovisuals i Espectacles

(RD 1680/2011, de 18 de novembre)

Tècnic Superior en Producció d’Audiovisuals i Espectacles
(RD 1681/2011, de 18 de novembre)

Cicle complet. 0910. Mitjans tècnics audiovisuals i escènics.

Indústries alimentàries

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
(RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

Tècnic en Olis d’Oliva i Vins
(RD 1798/2008, de 3 de novembre)

0032. Presentació i venda de productes de forneria
i pastisseria. 0146. Venda i comercialització de productes alimentaris.

Tècnic en Activitats Comercials
(RD 1688/2011, de 18 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Olis d’Oliva i Vins
(RD 1798/2008, de 3 de novembre)

1228. Tècniques de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Tècnic en Activitats Comercials
(RD 1688/2011, de 18 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Olis d’Oliva i Vins
(RD 1798/2008, de 3 de novembre)

Cicle complet. 0146. Venda i comercialització de productes alimentaris.

Tècnic en Fusteria i Moble
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

(Fusta, moble i suro)

Tècnic en Olis d’Oliva i Vins
(RD 1798/2008, de 3 de novembre)

0542. Control de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària
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Indústries alimentàries

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
(RD 555/2012, de 23 de març)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Olis d’Oliva i Vins
(RD 1798/2008, de 3 de novembre)

1209. Operacions d’emmagatzematge. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Tècnic en Instal·lació i Moblament
(RD 880/2011, de 24 de juny)

(Fusta, moble i suro)

Tècnic en Olis d’Oliva i Vins
(RD 1798/2008, de 3 de novembre)

0542 Control de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària

Tècnic en Manteniment Electromecànic
(RD 1589/2011, de 4 de novembre)

(Instal·lació i manteniment)

Tècnic en Olis d’Oliva i Vins
(RD 1798/2008, de 3 de novembre)

Cicle complet. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Olis d’Oliva i Vins
(RD 1798/2008, de 3 de novembre)

Cicle complet. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
(RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

0032 Presentació i venda de productes de forneria
i pastisseria. 0146. Venda i comercialització de productes alimentaris.

Tècnic en Activitats Comercials
(RD 1688/2011, de 18 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

1228. Tècniques de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Tècnic en Activitats Comercials
(RD 1688/2011, de 18 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

Cicle complet. 0146. Venda i comercialització de productes alimentaris.

Tècnic en Fusteria i Moble
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

(Fusta, moble i suro)

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

0542. Control de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
(RD 555/2012, de 23 de març)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

1209. Operacions d’emmagatzematge. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.
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Indústries alimentàries

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Instal·lació i Moblament
(RD 880/2011, de 24 de juny)

(Fusta, moble i suro)

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

0542. Control de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Tècnic en Manteniment Electromecànic
(RD 1589/2011, de 4 de novembre)

(Instal·lació i manteniment)

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

Cicle complet. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

Cicle complet. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Tècnic en Olis d’Oliva i Vins
(RD 1798/2008, de 3 de novembre)

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
(RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

0146. Venda i comercialització de productes alimentaris. 0032. Presentació i venda de productes de forneria
i pastisseria.

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
(RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

0146. Venda i comercialització de productes alimentaris. 0032. Presentació i venda de productes de forneria
i pastisseria.

Tècnic en Activitats Comercials
(RD 1688/2011, de 18 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
(RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

1228. Tècniques de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Tècnic en Activitats Comercials
(RD 1688/2011, de 18 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
(RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

Cicle complet. 0032. Presentació i venda de productes de forneria
i pastisseria.

Tècnic en Fusteria i Moble
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

(Fusta, moble i suro)

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
(RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

0542. Control de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
(RD 555/2012, de 23 de març)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
(RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

1209. Operacions d’emmagatzematge. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

Tècnic en Instal·lació i Moblament
(RD 880/2011, de 24 de juny)

(Fusta, moble i suro)

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
(RD 1399/2007, de 29 d’octubre)
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Indústries alimentàries

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

0542. Control de magatzem. 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Aqüicultura
(RD 1585/2011, de 4 de novembre)

(Maritimopesquera)

Tècnic Superior en Processos i Qualitat
en la Indústria Alimentària

(RD 451/2010, de 16 d’abril)

1021. Gestió mediambiental dels processos aqüícoles. 0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 174/2008, de 8 de febrer)

(Fabricació mecànica)

Tècnic Superior en Processos i Qualitat
en la Indústria Alimentària

(RD 451/2010, de 16 d’abril)

0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.

Tècnic Superior en Desenvolupament i Fabricació
de Productes Ceràmics

(RD 1797/2008, de 3 de novembre)
(Vidre i ceràmica)

Tècnic Superior en Processos i Qualitat
en la Indústria Alimentària

(RD 451/2010, de 16 d’abril)

0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.

Tècnic Superior en Disseny i Producció
de Calçat i Complements

(RD 689/2010, de 20 de maig)
(Tèxtil, confecció i pell)

Tècnic Superior en Processos i Qualitat
en la Indústria Alimentària

(RD 451/2010, de 16 d’abril)

0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic Superior en Processos i Qualitat
en la Indústria Alimentària

(RD 451/2010, de 16 d’abril)

Cicle complet. 0084. Comercialització i logística en la indústria alimentària.

Tècnic Superior en Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat
(RD 1395/2007, de 29 d’octubre)

(Química)

Tècnic Superior en Processos i Qualitat
en la Indústria Alimentària

(RD 451/2010, de 16 d’abril)

Cicle complet. 0464. Anàlisi d’aliments.

Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions
Tèrmiques i de Fluids

(RD 220/2008, de 15 de febrer)
(Instal·lació i manteniment)

Tècnic Superior en Processos i Qualitat
en la Indústria Alimentària

(RD 451/2010, de 16 d’abril)

Cicle complet. 0191. Manteniment electromecànic en indústries
de processament.

Tècnic Superior en Patronatge i Moda
(RD 954/2008, de 6 de juny)

(Tèxtil, confecció i pell)

Tècnic Superior en Processos i Qualitat
en la Indústria Alimentària

(RD 451/2010, de 16 d’abril)

0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.
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Indústries alimentàries

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Fabricació Mecànica

(RD 1687/2007, de 14 de desembre)
(Fabricació mecànica)

Tècnic Superior en Processos i Qualitat
en la Indústria Alimentària

(RD 451/2010, de 16 d’abril)

0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Emmotllament de Metalls i Polímers

(RD 882/2011, de 24 de juny)
(Fabricació mecànica)

Tècnic Superior en Processos i Qualitat
en la Indústria Alimentària

(RD 451/2010, de 16 d’abril)

0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.

Tècnic Superior en Transport i Logística
(RD 1572/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic Superior en Processos i Qualitat
en la Indústria Alimentària

(RD 451/2010, de 16 d’abril)

Cicle complet. 0084. Comercialització i logística en la indústria alimentària.

Tècnic Superior en Aqüicultura
(RD 1585/2011, de 4 de novembre)

(Maritimopesquera)

Tècnic Superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, de 14 de desembre)

1021. Gestió mediambiental dels processos aqüícoles. 0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
(RD 174/2008, de 8 de febrer)

(Fabricació mecànica)

Tècnic Superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, de 14 de desembre)

0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.

Tècnic Superior en Desenvolupament i Fabricació
de Productes Ceràmics

(RD 1797/2008, de 3 de novembre)
(Vidre i ceràmica)

Tècnic Superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, de 14 de desembre)

0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.

Tècnic Superior en Disseny i Producció
de Calçat i Complements

(RD 689/2010, de 20 de maig)
(Tèxtil, confecció i pell)

Tècnic Superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, de 14 de desembre)

0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
(RD 1573/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic Superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, de 14 de desembre)

Cicle complet. 0084. Comercialització i logística en la indústria alimentària.

Tècnic Superior en Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat
(RD 1395/2007, de 29 d’octubre)

(Química)

Tècnic Superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, de 14 de desembre)
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Indústries alimentàries

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Cicle complet. 0081. Anàlisi enològica.

Tècnic Superior en Patronatge i Moda
(RD 954/2008, de 6 de juny)

(Tèxtil, confecció i pell)

Tècnic Superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, de 14 de desembre)

0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Fabricació Mecànica

(RD 1687/2007, de 14 de desembre)
(Fabricació mecànica)

Tècnic Superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, de 14 de desembre)

0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Emmotllament de Metalls i Polímers

(RD 882/2011, de 24 de juny)
(Fabricació mecànica)

Tècnic Superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, de 14 de desembre)

0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

0086. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 
alimentària.

Tècnic Superior en Transport i Logística
(RD 1572/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic Superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, de 14 de desembre)

Cicle complet. 0084. Comercialització i logística en la indústria alimentària.

Informàtica i comunicacions

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Gestió Administrativa
(RD 1631/2009, de 30 d’octubre)

(Administració i gestió)

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes
(RD 1691/2007, de 14 de desembre)

0440. Tractament informàtic de la informació. 0223. Aplicacions ofimàtiques.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
(RD 1578/2011, de 4 de novembre)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic Superior en Administració
de Sistemes Informàtics en Xarxa
(RD 1629/2009, de 30 d’octubre)

Cicle complet. 0371. Fonaments de maquinari.

Tècnic Superior en Administració
de Sistemes Informàtics en Xarxa
(RD 1629/2009, de 30 d’octubre)

Tècnic Superior en Desenvolupament
d’Aplicacions Multiplataforma
(RD 450/2010, de 16 d’abril)

Cicle complet. 0483. Sistemes informàtics.
0484. Bases de dades.
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Informàtica i comunicacions

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius
(RD 1583/2011, de 4 de novembre)

(Imatge i so)

Tècnic Superior en Desenvolupament
d’Aplicacions Multiplataforma
(RD 450/2010, de 16 d’abril)

Cicle complet. 0489. Programació multimèdia i dispositius mòbils.

Tècnic Superior en Administració
de Sistemes Informàtics en Xarxa
(RD 1629/2009, de 30 d’octubre)

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web
(RD 686/2010, de 20 de maig)

Cicle complet. 0483. Sistemes informàtics.
0484. Bases de dades.

Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
(RD 1578/2011, de 4 de novembre)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes
(RD 1691/2007, de 14 de desembre)

Cicle complet. 0221. Muntatge i manteniment d’equip.
0222. Sistemes operatius monolloc.

Instal·lació i manteniment

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
(RD 1793/2010, de 30 de desembre)

1176. Instal·lació i manteniment de maquinària de fred
i climatització en vaixells i embarcacions.

0042. Muntatge i manteniment d’instal·lacions de 
climatització, ventilació i extracció.

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
(RD 1793/2010, de 30 de desembre)

1562. Tècniques de mecanització i unió. 0037. Tècniques de muntatge d’instal·lacions.

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
(RD 1793/2010, de 30 de desembre)

Cicle complet. 0038. Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
(RD 1793/2010, de 30 de desembre)

Cicle complet. 0038. Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
(RD 1793/2010, de 30 de desembre)

1580. Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua. 0037. Tècniques de muntatge d’instal·lacions.
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Instal·lació i manteniment

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
(RD 1793/2010, de 30 de desembre)

Cicle complet. 0038. Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor
(RD 1792/2010, de 30 de desembre)

Cicle complet. 0038. Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor
(RD 1792/2010, de 30 de desembre)

Cicle complet. 0038. Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor
(RD 1792/2010, de 30 de desembre)

Cicle complet.

0302. Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques.
0310. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua
0393. Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas
i combustibles líquids.

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor
(RD 1792/2010, de 30 de desembre)

1562. Tècniques de mecanització i unió. 0037. Tècniques de muntatge d’instal·lacions.

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor
(RD 1792/2010, de 30 de desembre)

1580. Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua. 0037. Tècniques de muntatge d’instal·lacions.

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor
(RD 1792/2010, de 30 de desembre)

Cicle complet. 0038. Instal·lacions elèctriques i automatismes

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor
(RD 1792/2010, de 30 de desembre)

Cicle complet.

0302. Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques.
0310. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua.
0393. Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas
i combustibles líquids.
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Instal·lació i manteniment

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Mecanització
(RD 1398/2007, de 29 d’octubre)

(Fabricació mecànica)

Tècnic en Manteniment Electromecànic
(RD 1589/2011, de 4 de novembre)

0004. Fabricació per arrencada d’encenall.
0007. Interpretació gràfica. 0949. Tècniques de fabricació.

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Manteniment Electromecànic
(RD 1589/2011, de 4 de novembre)

1562. Tècniques de mecanització i unió. 0950. Tècniques d’unió i muntatge.

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Manteniment Electromecànic
(RD 1589/2011, de 4 de novembre)

1580. Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua. 0950. Tècniques d’unió i muntatge.

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
(RD 177/2008, de 8 de febrer)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic en Manteniment Electromecànic
(RD 1589/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0951. Electricitat i automatismes elèctrics.
0954. Muntatge i manteniment elèctric-electrònic.

Tècnic en Soldadura i Caldereria
(RD 1692/2007, de 14 de desembre)

(Fabricació mecànica)

Tècnic en Manteniment Electromecànic
(RD 1589/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0949. Tècniques de fabricació.
0950. Tècniques d’unió i muntatge.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
(RD 1576/2011, de 4 de novembre)

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

(RD 219/2008, de 15 de febrer)

Cicle complet. 0120. Sistemes elèctrics i automàtics.

Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
(RD 1127/2010, de 10 de setembre)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

(RD 219/2008, de 15 de febrer)

Cicle complet. 0120. Sistemes elèctrics i automàtics.

Tècnic Superior en Eficiència Energètica
i Energia Solar Tèrmica

(RD 1177/2008, d’11 de juliol)
(Energia i aigua)

Tècnic Superior en Manteniment
d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

(RD 220/2008, de 15 de febrer)

0349. Eficiència energètica d’instal·lacions.
0352. Configuració d’instal·lacions solars tèrmiques. 0124. Energies renovables i eficiència energètica.

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes 
d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

(RD 219/2008, de 15 de febrer)

Tècnic Superior en Manteniment
d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

(RD 220/2008, de 15 de febrer)
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Instal·lació i manteniment

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

0125. Configuració d’instal·lacions de climatització, 
calefacció i ACS.
0126. Configuració d’instal·lacions frigorífiques.
0127. Configuració d’instal·lacions de fluids.

0134. Configuració d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.

Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
(RD 1576/2011, de 4 de novembre)

Tècnic Superior en Manteniment
d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

(RD 220/2008, de 15 de febrer)

Cicle complet. 0120. Sistemes elèctrics i automàtics.

Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
(RD 1127/2010, de 10 de setembre)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic Superior en Manteniment
d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

(RD 220/2008, de 15 de febrer)

Cicle complet. 0120. Sistemes elèctrics i automàtics.

Tècnic Superior en Automoció
(RD 1796/2008, de 3 de novembre)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
(RD 1576/2011, de 4 de novembre)

0292. Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge.
0293. Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.
0294. Elements amovibles i fixos no estructurals.

0935. Sistemes mecànics.

Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
(RD 1127/2010, de 10 de setembre)

(Electricitat i electrònica)

Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
(RD 1576/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0937. Sistemes elèctrics i electrònics.

Fusta, moble i suro

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic Superior en Programació de la Producció
en Fabricació Mecànica

(RD 1687/2007, de 14 de desembre)
(Fabricació mecànica)

Tècnic en Fusteria i Moble
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

0002. Mecanització per control numèric. 0545. Mecanització per control numèric en fusteria i moble.

Tècnic en Activitats Comercials
Reial decret 1688/2011, de 18 de novembre

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Fusteria i Moble
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

1228 Tècniques de magatzem. 0542. Control de magatzem.

Tècnic en Olis d’Oliva i Vins
(RD 1798/2008, de 3 de novembre)

(Indústries alimentàries)

Tècnic en Fusteria i Moble
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària. 0542. Control de magatzem.
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Fusta, moble i suro

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
(RD 555/2012, de 23 de març)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Fusteria i Moble
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

1209. Operacions d’emmagatzematge. 0542. Control de magatzem.

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

(Indústries alimentàries)

Tècnic en Fusteria i Moble
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària. 0542. Control de magatzem.

Tècnic en Mecanització
(RD 1398/2007, de 29 d’octubre)

(Fabricació mecànica)

Tècnic en Fusteria i Moble
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

0002. Mecanització per control numèric. 0545. Mecanització per control numèric en fusteria i moble.

Tècnic en Pedra Natural
(RD 1587/2011, de 4 de novembre)

(Indústries extractives)

Tècnic en Fusteria i Moble
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

0895. Tecnologia de mecanització en pedra natural. 0545 Mecanització per control numèric en fusteria i moble.

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
(RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

(Indústries alimentàries)

Tècnic en Fusteria i Moble
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària. 0542. Control de magatzem.

Tècnic Superior en Disseny i Moblament
(RD 1579/2011, de 4 de novembre)

Tècnic en Fusteria i Moble
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

Cicle complet.
0538. Materials en fusteria i moble.
0539. Solucions constructives.
0543. Documentació tècnica.

Tècnic en Activitats Comercials
Reial decret 1688/2011, de 18 de novembre

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Instal·lació i A
(RD 1128/2010, de 10 de setembre)

1228 Tècniques de magatzem 0542. Control de magatzem.

Tècnic en Olis d’Oliva i Vins
(RD 1798/2008, de 3 de novembre)

(Indústries alimentàries)

Tècnic en Instal·lació i Moblament
(RD 880/2011, de 24 de juny)

0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària. 0542. Control de magatzem.

Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
(RD 555/2012, de 23 de març)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Instal·lació i Moblament
(RD 880/2011, de 24 de juny)

1209. Operacions d’emmagatzematge. 0542. Control de magatzem.

Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris
(RD 452/2010, de 16 d’abril)

(Indústries alimentàries)

Tècnic en Instal·lació i Moblament
(RD 880/2011, de 24 de juny)
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Fusta, moble i suro

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

0030 Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària. 0542. Control de magatzem.

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
(RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

(Indústries alimentàries)

Tècnic en Instal·lació i Moblament
(RD 880/2011, de 24 de juny)

0030. Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària. 0542. Control de magatzem.

Tècnic Superior en Disseny i Moblament
(RD 1579/2011, de 4 de novembre)

Tècnic en Instal·lació i Moblament
(RD 880/2011, de 24 de juny)

Cicle complet.
0538. Materials en fusteria i moble.
0539. Solucions constructives.
0778. Planificació de la instal·lació.

Maritimopesquera

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)

Tècnic en Cultius Aqüícoles
(RD 254/2011, de 28 de febrer)

Cicle complet. 0706. Instal·lacions i equips de cultiu.

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)

Tècnic en Cultius Aqüícoles
(RD 254/2011, de 28 de febrer)

Cicle complet. 0706. Instal·lacions i equips de cultiu.

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)

Tècnic en Navegació i Pesca de Litoral
(RD 1144/2012, de 27 de juliol)

Cicle complet. 1034. Instal·lacions i serveis.

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)

Tècnic en Navegació i Pesca de Litoral
(RD 1144/2012, de 27 de juliol)

Cicle complet. 1034. Instal·lacions i serveis.

Tècnic en Navegació i Pesca de Litoral
(RD 1144/2012, de 27 de juliol)

Tècnic en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques
(RD 1073/2012, de 13 de juliol)

Cicle complet. 0764. Navegació.
0765. Maniobra i propulsió.

Tècnic Superior en Transport Marítim i Pesca d’Altura
(RD 1691/2011, de 18 de novembre)

Tècnic en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques
(RD 1073/2012, de 13 de juliol)

Cicle complet. 0764. Navegació.
0765. Maniobra i propulsió.
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Maritimopesquera

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Disseny i Producció
de Calçat i Complements

(RD 689/2010, de 20 de maig)
(Tèxtil, confecció i pell)

Tècnic Superior en Aqüicultura
(RD 1585/2011, de 4 de novembre)

0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental. 1021. Gestió mediambiental dels processos aqüícoles.

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)

Tècnic Superior en Aqüicultura
(RD 1585/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 1019. Instal·lacions, innovació i sistemes d’automatització
en aqüicultura.

Tècnic Superior en Patronatge i Moda
(RD 954/2008, de 6 de juny)

(Tèxtil, confecció i pell)

Tècnic Superior en Aqüicultura
(RD 1585/2011, de 4 de novembre)

0165. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental. 1021. Gestió mediambiental dels processos aqüícoles.

Química

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Operacions de Laboratori
(RD 554/2012, de 23 de març)

Tècnic en Planta Química
(RD 178/2008, de 8 de febrer)

1249. Química aplicada.
1250. Mostreig i operacions unitàries de laboratori. 0109. Paràmetres químics.

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Planta Química
(RD 178/2008, de 8 de febrer)

Cicle complet. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigua
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Planta Química
(RD 178/2008, de 8 de febrer)

1564 Qualitat de l’aigua 0115. Tractaments d’aigües.

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Planta Química
(RD 178/2008, de 8 de febrer)

1573. Qualitat i tractament d’aigües. 0115. Tractaments d’aigües.

Tècnic en Planta Química
(RD 178/2008, de 8 de febrer)

Tècnic en Operacions de Laboratori
(RD 554/2012, de 23 de març)
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Química

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

0109. Paràmetres químics. 1249. Química aplicada.
1250. Mostreig i operacions unitàries de laboratori.

Tècnic en Manteniment de Material
Rodant Ferroviari

(RD 1145/2012, de 27 de juliol)
(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Operacions de Laboratori
(RD 554/2012, de 23 de març)

Cicle complet. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Tècnic Superior en Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat
(RD 1395/2007, de 29 d’octubre)

Tècnic en Operacions de Laboratori
(RD 554/2012, de 23 de març)

0065. Mostreig i preparació de la mostra. 1250. Mostreig i operacions unitàries de laboratori.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic Superior en Química Industrial
(RD 175/2008, de 8 de febrer)

Cicle complet. 0191. Manteniment electromecànic en indústries
de processament.

Sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Electromecànica de Maquinària
(RD 255/2011, de 28 de febrer)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Emergències Sanitàries
(RD 1397/2007, de 29 d’octubre)

Cicle complet. 0052. Manteniment mecànic preventiu del vehicle.

Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils
(RD 453/2010, de 16 d’abril)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Emergències Sanitàries
(RD 1397/2007, de 29 d’octubre)

Cicle complet. 0052. Manteniment mecànic preventiu del vehicle.

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Emergències Sanitàries
(RD 1397/2007, de 29 d’octubre)

Cicle complet. 0052. Manteniment mecànic preventiu del vehicle.

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Emergències Sanitàries
(RD 1397/2007, de 29 d’octubre)

Cicle complet. 0052. Manteniment mecànic preventiu del vehicle.
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Sanitat

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Emergències Sanitàries
(RD 1397/2007, de 29 d’octubre)

Cicle complet. 0052. Manteniment mecànic preventiu del vehicle.

Tècnic Superior en Automoció
(RD 1796/2008, de 3 de novembre)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Emergències Sanitàries
(RD 1397/2007, de 29 d’octubre)

Cicle complet. 0052. Manteniment mecànic preventiu del vehicle.

Tècnic en Emergències Sanitàries
(RD 1397/2007, de 29 d’octubre)

Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia
(RD 1689/2007, de 14 de desembre)

Cicle complet. 0020. Primers auxilis.

Tècnic Superior en Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat
(RD 1395/2007, de 29 d’octubre)

(Química)

Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia
(RD 1689/2007, de 14 de desembre)

Cicle complet. 0103. Operacions bàsiques de laboratori.

Serveis socioculturals i a la comunitat

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
(RD 1684/2011, de 18 de novembre)

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
(RD 1593/2011, de 4 de novembre)

1124. Dinamització grupal. 0211. Destreses socials.

Tècnic Superior en Mediació Comunicativa
(RD 831/2014, de 3 d’octubre)

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
(RD 1593/2011, de 4 de novembre)

0017. Habilitats socials. 0211. Destreses socials.

Tècnic Superior en Educació Infantil
(RD 1394/2007, de 29 d’octubre)

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
(RD 1593/2011, de 4 de novembre)

0017. Habilitats socials. 0211. Destreses socials.

Tècnic Superior en Integració Social
(RD 1074/2012, de 13 de juliol)

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
(RD 1593/2011, de 4 de novembre)

0017. Habilitats socials. 0211. Destreses socials.

Tècnic Superior en Integració Social
(RD 1074/2012, de 13 de juliol)

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
(RD 1593/2011, de 4 de novembre)

0343. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. 0214. Suport a la comunicació.

Tècnic Superior en Mediació Comunicativa
(RD 831/2014, de 3 d’octubre)

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
(RD 1593/2011, de 4 de novembre)
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Serveis socioculturals i a la comunitat

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

0343. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. 0214. Suport a la comunicació.

Tècnic Superior en Promoció d’Igualtat de Gènere
(RD 779/2013, d’11 d’octubre)

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
(RD 1593/2011, de 4 de novembre)

0017. Habilitats socials. 0211. Destreses socials.

Tècnic Superior en Educació i Control Ambiental
(RD 384/2011, de 18 de març)

(Seguretat i medi ambient)

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
(RD 1593/2011, de 4 de novembre)

0017. Habilitats socials. 0211. Destreses socials.

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Educació Infantil
(RD 1394/2007, de 29 d’octubre)

Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
(RD 1684/2011, de 18 de novembre)

0017. Habilitats socials. 1124. Dinamització grupal.

Tècnic Superior en Integració Social
(RD 1074/2012, de 13 de juliol)

Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
(RD 1684/2011, de 18 de novembre)

0017. Habilitats socials. 1124. Dinamització grupal.

Tècnic Superior en Promoció d’Igualtat de Gènere
(RD 779/2013, d’11 d’octubre)

Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
(RD 1684/2011, de 18 de novembre)

0017. Habilitats socials. 1124. Dinamització grupal.

Tèxtil, confecció i pell

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
(RD 1571/2011, de 4 de novembre)

(Comerç i màrqueting)

Tècnic en Confecció i Moda
(RD 955/2008, de 6 de juny)

1110. Atenció al client, consumidor i usuari. 0271. Informació i atenció al client.

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Calçat i Complements de Moda
(RD 257/2011, de 28 de febrer)

Cicle complet. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Confecció i Moda
(RD 955/2008, de 6 de juny)

Cicle complet. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils
(RD 1591/2011, de 4 de novembre)

Cicle complet. 0116. Principis de manteniment electromecànic.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 340  Dimecres 30 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 162

Transport i manteniment de vehicles

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU MITJÀ

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Carrosseria
(RD 176/2008, de 8 de febrer)

1562. Tècniques de mecanització i unió. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Carrosseria
(RD 176/2008, de 8 de febrer)

1580. Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Carrosseria
(RD 176/2008, de 8 de febrer)

1173. Procediments de mecanització i soldadura en vaixells
i embarcacions. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Electromecànica de Maquinària
(RD 255/2011, de 28 de febrer)

Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
(RD 555/2012, de 23 de març)

Cicle complet. 1210. Manteniment bàsic de vehicles.

Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils
(RD 453/2010, de 16 d’abril)

Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
(RD 555/2012, de 23 de març)

Cicle complet. 1210. Manteniment bàsic de vehicles.

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
(RD 555/2012, de 23 de març)

Cicle complet. 1210. Manteniment bàsic de vehicles.

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
(RD 555/2012, de 23 de març)

Cicle complet. 1210. Manteniment bàsic de vehicles.

Tècnic Superior en Automoció
(RD 1797/2008, de 3 de novembre)

Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
(RD 555/2012, de 23 de març)

Cicle complet. 1210. Manteniment bàsic de vehicles.

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
(RD 555/2012, de 23 de març)

Cicle complet. 1210. Manteniment bàsic de vehicles.

Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils
(RD 453/2010, de 16 d’abril)

Tècnic en Electromecànica de Maquinària
(RD 255/2011, de 28 de febrer)

0453. Sistemes auxiliars del motor. 0742 Sistemes auxiliars del motor dièsel.
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Transport i manteniment de vehicles

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Electromecànica de Maquinària
(RD 255/2011, de 28 de febrer)

1173. Procediments de mecanització i soldadura en vaixells
i embarcacions. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells
i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Electromecànica de Maquinària
(RD 255/2011, de 28 de febrer)

1172. Manteniment de la planta propulsora i maquinària 
auxiliar. 0452. Motors.

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Electromecànica de Maquinària
(RD 255/2011, de 28 de febrer)

1562. Tècniques de mecanització i unió. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Electromecànica de Maquinària
(RD 255/2011, de 28 de febrer)

1580. Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Electromecànica de Maquinària
(RD 255/2011, de 28 de febrer)

1308. Organització del manteniment de planta propulsora
i maquinària auxiliar de vaixells. 0452. Motors.

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils
(RD 453/2010, de 16 d’abril)

1173. Procediments de mecanització i soldadura en vaixells
i embarcacions. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils
(RD 453/2010, de 16 d’abril)

0975. Circuits auxiliars. 0457. Circuits elèctrics auxiliars del vehicle.

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils
(RD 453/2010, de 16 d’abril)

1562. Tècniques de mecanització i unió. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 113/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils
(RD 453/2010, de 16 d’abril)

1580. Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua. 0260. Mecanització bàsica.
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Transport i manteniment de vehicles

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils
(RD 453/2010, de 16 d’abril)

1172. Manteniment de la planta propulsora i maquinària 
auxiliar. 0452. Motors.

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils
(RD 453/2010, de 16 d’abril)

1308. Organització del manteniment de planta propulsora
i maquinària auxiliar de vaixells. 0452. Motors.

Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils
(RD 453/2010, de 16 d’abril)

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

0453. Sistemes auxiliars del motor. 0742. Sistemes auxiliars del motor dièsel.

Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils
(RD 453/2010, de 16 d’abril)

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

0457. Circuits elèctrics auxiliars del vehicle. 0975. Circuits auxiliars.

Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

1562. Tècniques de mecanització i unió. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua
(RD 114/2017, de 17 de febrer)

(Energia i aigua)

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

1580. Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

1308. Organització del manteniment de planta propulsora
i maquinària auxiliar de vaixells. 0452. Motors.

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

1173. Procediments de mecanització i soldadura en vaixells
i embarcacions. 0260. Mecanització bàsica.

Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària
de Vaixells i Embarcacions

(RD 1072/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

1172. Manteniment de la planta propulsora i maquinària 
auxiliar. 0452. Motors.
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Transport i manteniment de vehicles

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

GRAU SUPERIOR

Tècnic Superior en Organització del Manteniment
de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

(RD 1075/2012, de 13 de juliol)
(Maritimopesquera)

Tècnic Superior en Automoció
(RD 1796/2008, de 3 de novembre)

Cicle complet. 0293. Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.

Vidre i ceràmica

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Mòduls professionals de diferents títols regulats
per la Llei orgànica 2/2006

Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari
(RD 1145/2012, de 27 de juliol)

(Transport i manteniment de vehicles)

Tècnic en Fabricació de Productes Ceràmics
(RD 454/2010, de 16 d’abril)

Cicle complet. 0116. Principis de manteniment electromecànic.

ANNEX IV

Convalidacions de títols publicats a partir del 5 de març de 2017

Les convalidacions dels títols publicats a partir del 5 de març de 2017 queden 
reflectides en els reials decrets dels títols esmentats, a excepció de les següents:

Qualsevol cicle formatiu Qualsevol cicle formatiu

1124. Dinamització grupal. 0017. Habilitats socials.

1124. Dinamització grupal. 1328. Atenció a grups.

0017. Habilitats socials. 1124. Dinamització grupal.

Comerç i màrqueting / Hoteleria i turisme

c) Convalidacions entre mòduls professionals que estableix el títol de Tècnic en 
Comercialització de Productes Alimentaris (RD 189/2018, de 6 d’abril) i els d’altres títols 
establerts a l’empara de la Llei orgànica 2/2006 (LOE).

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertanyen)

Cicle complet.

0030. Operacions i control de magatzem
en la indústria alimentària.
(En tots els cicles formatius en què apareix 
indistintament de la família professional a què 
pertanyin).
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Comerç i màrqueting / Hoteleria i turisme

c) Convalidacions entre mòduls professionals que estableix el títol de Tècnic en 
Comercialització de Productes Alimentaris (RD 189/2018, de 6 d’abril) i els d’altres títols 
establerts a l’empara de la Llei orgànica 2/2006 (LOE).

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals Mòduls professionals a convalidar
(cicle formatiu a què pertanyen)

Cicle complet.

0032. Presentació i venda de productes
de forneria i pastisseria.
(En tots els cicles formatius en què apareix 
indistintament de la família professional a què 
pertanyin).

1610. Seguretat i qualitat alimentària
en el comerç.

0031. Seguretat i higiene en la manipulació 
d’aliments.
(En tots els cicles formatius en què apareix 
indistintament de la família professional a què 
pertanyin).

Transport i manteniment de vehicles

b) Convalidacions entre mòduls professionals de títols establerts a l’empara de la Llei orgànica 
2/2006 (LOE) i els que estableix el títol de Tècnic en Muntatge d’Estructures i Instal·lació de 
Sistemes Aeronàutics (RD 74/2018, de 19 de febrer).

Formació aportada Formació a convalidar

Mòduls professionals
(cicle formatiu a què pertanyen) Mòduls professionals a convalidar

0233. Electrònica.
0234. Electrotècnia.
– Cicle formatiu de grau mitjà en Instal·lacions 
Elèctriques i Automàtiques. (Electricitat i 
electrònica).

1444. Instal·lacions elèctriques i electròniques.
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ANNEX V

Sol·licitud de convalidació de mòduls de formació professional

MINISTERI  
D'EDUCACIÓ 
I FORMACIÓ PROFESSIONAL REF.:

DADES PERSONALS: 

NIF/NIE/Passaport …………………… Nom ……………………………………………......... 
Cognoms ………………………………………………………………………………………. 
Domicili ………………………………………………………………………………………… 
Codi postal ..……… Localitat ……...………………………. Província ………………….. 
Tel. fix …………………Tel. mòbil ………………… Correu electrònic …………………… 

DADES DE L'INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA O DEL CENTRE DE FORMACIÓ COMPETENT: 

Denominació ………………………………………………………………………………… 
Adreça ………………………………………………………………………………………… 
Codi postal .…….…. Localitat ……...……………………….…….…….…….…….……… 
Província …………. Tel. fix …………… Fax ………… Correu electrònic ………………

CICLE FORMATIU EN QUÈ ESTÀ MATRICULAT:          (Marqueu-hi el que correspongui) 
……………………………………………………………………………         LOGSE  □ 

  LOE       □ 

ESTUDIS QUE APORTA (Indiqueu-hi si és LOGSE/LOE/Estudis universitaris/Altres): 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

MÒDULS PROFESSIONALS QUE SOL·LICITA: (Se n'hi ha de fer constar el nom 
correcte. En cas de mòduls professionals LOE, indiqueu-n'hi el codi especificat en el 
Reial decret que estableix el títol) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT i DATA: 

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


