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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL
17274

Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro, polo que se establecen
validacións de módulos profesionais dos títulos de formación profesional do
sistema educativo español e as medidas para a súa aplicación, e se modifica
o Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación
xeral da formación profesional do sistema educativo.

Unha das intencións perseguidas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación, é mellorar a flexibilidade entre as ensinanzas e facilitar os mecanismos de
validacións e equivalencias. Neste sentido, o artigo 44.6 dispón que o Goberno regulará o
réxime de validacións e equivalencias entre os ciclos formativos de grao medio e superior
da formación profesional e o resto de ensinanzas e estudos oficiais, oídos os
correspondentes órganos colexiados.
Para iso, primeiro o Real decreto 1538/2006, do 15 de decembro, polo que se
establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo e, tras a súa
derrogación, o Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación
xeral da formación profesional do sistema educativo, no seu título III, determinaron o
réxime de validacións dos módulos profesionais e os aspectos procedementais asociados
ás validacións e ás exencións.
O sistema de validacións de módulos profesionais dos títulos de formación profesional
do sistema educativo está actualmente regulado por unha serie de ordes ministeriais:
1.º Orde do 20 de decembro de 2001 pola que se determinan validacións de estudos
de formación profesional específica derivada da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de
ordenación xeral do sistema educativo.
2.º Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións
entre módulos profesionais de formación profesional do sistema educativo español e
medidas para a súa aplicación.
3.º Orde ECD/1055/2017, do 26 de outubro, pola que se modifica a Orde
ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos
profesionais de formación profesional do sistema educativo español e medidas para a súa
aplicación e se modifica a Orde de 20 de decembro de 2001 pola que se determinan
validacións de estudos de formación profesional específica derivada da Lei orgánica
1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.
Esta dispersión normativa dificulta a aplicación de criterios homoxéneos nos
procedementos de validación, o que fai necesaria a aprobación do presente real decreto.
Así mesmo, cabe mencionar que este real decreto se adecúa aos principios de boa
regulación contidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, principios de necesidade, eficacia, proporcionalidade,
seguridade xurídica, transparencia e eficiencia, en canto que a complexidade provocada
pola coexistencia de varias normas reguladoras, así como de títulos de formación
profesional definidos tanto no ámbito da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de
ordenación xeral do sistema educativo, como no ámbito da Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, aconsella ditar unha nova disposición, relativa á validación de estudos de formación
profesional, e, por tanto, derrogar as anteriores, que permita reforzar a cooperación entre
as administracións educativas, ao non existir ningunha alternativa regulatoria menos
restritiva de dereitos. Ademais, resulta coherente co ordenamento xurídico e permite unha
xestión máis eficiente dos recursos públicos, de maneira que as administracións educativas
e os centros de ensino de formación profesional poidan axilizar, no exercicio das súas
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competencias, as validacións existentes entre módulos profesionais destas ensinanzas
que deben ser resoltas nos seus ámbitos respectivos.
Doutra banda, no caso das validacións cuxa resolución é competencia do Ministerio de
Educación e Formación Profesional, de conformidade coa Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións públicas, e tendo presente o
obxectivo de mellorar os procedementos administrativos asociados ás validacións de
formación profesional, mantense un procedemento que impulsou a Administración
electrónica, con que se reduciron as cargas administrativas e se axilizaron a tramitación e
a resolución de validacións.
No proceso de elaboración deste real decreto foron consultadas as comunidades
autónomas, no seo da Conferencia Sectorial de Educación, e emitiron informe o Consello
Escolar do Estado, o Consello Xeral da Formación Profesional, a Comisión de Formación
Profesional da Conferencia de Educación e o Ministerio de Política Territorial e Función
Pública.
Este real decreto dítase ao abeiro do artigo 149.1.30.ª da Constitución, que lle atribúe
ao Estado a competencia exclusiva para a regulación das condicións de obtención,
expedición e homologación de títulos académicos e profesionais.
Na súa virtude, por proposta da ministra de Educación e Formación Profesional, coa
aprobación previa da ministra de Política Territorial e Función Pública, oído o Consello de
Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 9 de
decembro de 2020,
DISPOÑO:
CAPÍTULO I
Disposicións xerais
Artigo 1.

Obxecto.

O obxecto deste real decreto é establecer as condicións de validación de módulos
profesionais de diferentes títulos de formación profesional do sistema educativo, de grao
medio e de grao superior, destinadas ao alumnado matriculado nestas ensinanzas.
Artigo 2.
1.

Ámbito de aplicación.

Este real decreto será de aplicación á validación de:

a) Módulos profesionais incluídos en títulos de formación profesional, de grao medio
ou de grao superior, derivados da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación
xeral do sistema educativo, segundo se recolle no anexo I.
b) Módulos profesionais incluídos nun título de formación profesional de grao medio
ou de grao superior, derivado da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, cando
se achegan módulos profesionais incluídos nun título de formación profesional derivado da
Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, segundo
se recolle no anexo II.
c) Módulos profesionais incluídos en diferentes títulos de formación profesional, de
grao medio ou de grao superior, ambos os títulos derivados da Lei orgánica 2/2006, do 3
de maio, de educación, segundo se recolle no anexo III.
d) Módulos profesionais incluídos nun título de formación profesional de grao
superior, derivado ben da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do
sistema educativo, ben da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, cando se
achegan estudos universitarios.
2. Quedan excluídas do ámbito de aplicación deste real decreto as validacións entre
os módulos profesionais de formación profesional básica, coa excepción das condicións e
dos procedementos aplicables, que serán os indicados no presente real decreto.
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a) Os módulos profesionais de formación profesional básica que teñan asignados
diferentes códigos e posúan idénticas denominacións serán obxecto de validación con
independencia do ciclo formativo a que pertenzan.
b) As validacións establecidas no artigo do 19 do Real decreto 127/2014, do 28 de
febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das
ensinanzas de formación profesional do sistema educativo, resolveranse nos termos
indicados no parágrafo anterior deste punto.
Artigo 3.

Principios xerais.

1. Este real decreto recolle validacións entre módulos profesionais de formación
profesional que, mesmo cando non posúan idénticas denominacións, se considera que
inclúen similares resultados de aprendizaxe ou capacidades terminais, contidos e duración.
2. Os módulos profesionais que teñan os mesmos códigos, as mesmas
denominacións, capacidades terminais ou resultados de aprendizaxe, contidos e duración
serán considerados módulos idénticos, independentemente do ciclo formativo a que
pertenzan, e trasladaranse as cualificacións obtidas nos módulos profesionais superados
a calquera dos ciclos nos cales os ditos módulos estean incluídos.
3. Cada módulo profesional validado recollerase nos documentos académicos, para
os efectos de cálculo da nota media do ciclo formativo de formación profesional, coa
cualificación obtida polo solicitante no módulo profesional cursado que conste na
documentación académica correspondente.
Naqueles casos en que a validación exixa considerar máis dun módulo profesional, a
cualificación final será o resultado do cálculo da media aritmética das cualificacións obtidas
nos ditos módulos, e será unicamente de aplicación cando se acheguen módulos
profesionais de formación profesional do sistema educativo.
4. O módulo profesional de Formación en centros de traballo nunca será susceptible
de validación, senón de exención total ou parcial. A dita exención resolverase de acordo
co procedemento establecido por cada Administración competente.
5. O módulo profesional de Proxecto correspondente a títulos de formación
profesional de grao superior non poderá ser obxecto de validación nin de exención en
ningún caso.
6. Os módulos profesionais de Formación e orientación laboral e de Empresa e
iniciativa emprendedora incluídos nos reais decretos que regulan os títulos de formación
profesional aprobados de conformidade coa regulación da Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación, validaranse con independencia do ciclo formativo de grao medio ou
superior a que pertenzan.
7. O módulo profesional de Inglés ou Lingua estranxeira, sempre que se trate da
mesma lingua, será obxecto de validación con módulos profesionais ou certificacións
académicas ofíciais de nivel avanzado B2, para ciclos formativos de grao superior, de nivel
intermedio B1 ou superior, para ciclos formativos de grao medio, e titulacións universitarias
oficiais en Filoloxía ou Tradución e Interpretación, da mesma especialidade que a lingua
estranxeira que se desexa validar.
8. Os módulos profesionais e as materias de estudos universitarios oficiais que fosen
previamente validados, recoñecidos ou superados por compensación non poderán ser
achegados para solicitar a validación doutros módulos profesionais.
9. A experiencia profesional e a formación non formal non poderán ser achegadas
para a validación de módulos profesionais de títulos de formación profesional do sistema
educativo, se non foron obxecto de recoñecemento a través dun procedemento de
acreditación de competencias profesionais.
10. De acordo co establecido no Real decreto 1618/2011, do 14 de novembro, sobre
recoñecemento de estudos no ámbito da educación superior, as validacións entre estudos
universitarios e de formación profesional poderanse solicitar cando estes últimos pertenzan
ao espazo da educación superior. Ademais, o número de módulos profesionais dos ciclos
de grao superior validados non poderá superar o 60 % da totalidade de créditos ECTS
establecidos no real decreto polo que se establece o título de técnico superior e se fixan
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os aspectos básicos do currículo, sempre que se proporcionen ensinanzas universitarias
que estean relacionadas co campo de coñecemento e exista similitude entre as
competencias, coñecementos e resultados de aprendizaxe.
Os módulos profesionais así validados, así como os que se validen achegando estudos
anteriores á LOXSE, non levarán asignada ningunha puntuación, constarán no expediente
do alumnado como validados e non computarán para os efectos de cálculo da nota media
do ciclo formativo.
CAPÍTULO II
Procedemento para as validacións
Sección 1.ª

Iniciación do procedemento. Solicitudes

Artigo 4. Condicións aplicables á iniciación do procedemento. Presentación de
solicitudes.
A solicitude de validación presentarase ante a dirección do centro docente en que o
alumnado se encontra matriculado para cursar as ensinanzas para as cales solicita a
validación, seguindo o modelo do anexo V.
O solicitante deberá satisfacer os dereitos de matrícula nas ensinanzas para as cales
solicita a validación.
Artigo 5. Prazos para solicitar as validacións que resolve o Ministerio de Educación e
Formación Profesional.
O prazo de presentación de solicitudes de validación que resolve a Subdirección Xeral
de Ordenación e Innovación da Formación Profesional iníciase o día en que comeza o
curso escolar e finaliza o último día do curso escolar. Só se poderá presentar unha única
solicitude de validación por curso académico.
Trataranse con preferencia os expedientes presentados desde o inicio do prazo para
realizar a matrícula até a finalización do mes de outubro de cada curso escolar.
Artigo 6.

Documentación para solicitar a validación de módulos profesionais.

1. Para solicitar a validación de módulos profesionais, o solicitante deberá presentar
ante a dirección do centro docente en que estea matriculado a seguinte documentación:
a) Modelo de solicitude establecido para ese efecto no anexo V deste real decreto,
indicando de forma expresa na solicitude o código e a denominación exacta do módulo ou
módulos profesionais para os cales solicita a validación, establecidos nos reais decretos
dos títulos.
b) Certificación académica oficial en que conste a cualificación obtida nas materias
ou nos módulos profesionais cursados.
2. No caso de que o solicitante pida unha validación de módulos profesionais con
estudos universitarios cursados, deberá, ademais, achegar a seguinte documentación:
a) Orixinal ou copia simple dos programas oficiais das materias ou materias cursadas,
debidamente selados polo centro universitario correspondente.
b) Certificación da universidade en que conste que os programas que se achegan
son os realmente cursados e superados polo alumno ou alumna.
3. No caso de que o solicitante pida a validación de módulos profesionais con
unidades de competencia oficialmente acreditadas, deberá presentar a documentación
seguinte:
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a) Certificación oficial da Administración competente, se as unidades de competencia
foron adquiridas mediante un procedemento de avaliación e acreditación das competencias
profesionais establecido no Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento
das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.
b) Certificado de profesionalidade expedido pola Administración laboral competente,
obtido de acordo co establecido no Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se
regulan os certificados de profesionalidade.
Artigo 7.

Rexistro de solicitudes de validación.

1. O centro educativo realizará o rexistro telemático de todas as solicitudes
presentadas no momento en que o alumnado entregue a solicitude de validación.
2. No caso das validacións que resolve a Subdirección Xeral de Ordenación e
Innovación da Formación Profesional, o centro educativo remitirá telematicamente as
solicitudes de validación e a documentación achegada polo solicitante a través da
correspondente sede electrónica.
3. O solicitante, logo de rexistro dos seus datos persoais, poderá descargar a
resolución da súa solicitude desde a propia sede electrónica. Mentres o solicitante non
obteña a resolución por parte do Ministerio de Educación e Formación Profesional, non
estará eximido da asistencia á clase e da presentación ás avaliacións correspondentes.
Sección 2.ª
Artigo 8.

Finalización do procedemento. Resolución de validacións

Validacións cuxa resolución lles corresponde aos centros educativos.

1. A resolución das validacións cuxas correspondencias están recollidas nos
anexos I, II, III e IV deste real decreto correspóndelle á dirección do centro educativo
público ou, de ser o caso e de acordo co que establezan as administracións educativas, á
dirección do centro privado autorizado para impartir ensinanzas de formación profesional
en que o solicitante estea matriculado.
2. As administracións educativas poderán, no seu ámbito de competencias,
establecer procedementos para as validacións correspondentes a módulos profesionais
propios que formen parte dos seus currículos autonómicos, sempre que se trate de
módulos idénticos, independentemente do ciclo formativo a que pertenzan.
Artigo 9. Validacións cuxa resolución lle corresponde ao Ministerio de Educación e
Formación Profesional.
As validacións non incluídas neste real decreto serán resoltas con carácter
individualizado pola Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación da Formación
Profesional do Ministerio de Educación e Formación Profesional, no ámbito das súas
competencias, nos seguintes supostos:
a) Achega de estudos universitarios oficiais para solicitar a validación de módulos
profesionais incluídos en títulos de formación profesional regulados ao abeiro da Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, ou da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, con excepción
do módulo profesional de Lingua estranxeira, segundo o artigo 4.7 deste real decreto.
b) Achega de títulos de formación profesional e módulos experimentais de nivel II ou
nivel III, regulados ao abeiro da Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e
financiamento da reforma educativa, para solicitar a validación de módulos profesionais
incluídos en títulos regulados ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, ou da Lei
orgánica 1/1990, do 3 de outubro, con excepción do módulo profesional de Lingua
estranxeira, segundo o artigo 4.7 deste real decreto.
c) Achega de títulos regulados ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para
solicitar a validación de módulos profesionais incluídos en títulos regulados ao abeiro da
Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro.
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Resolución e rexistro das solicitudes de validación.

1. A Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación da Formación Profesional ou a
dirección do centro, segundo corresponda, resolverán de forma favorable ou desfavorable
a validación solicitada, a partir do establecido neste real decreto.
2. A resolución favorable da validación dos módulos profesionais que procedan
rexistrarase no expediente académico do alumno, nas actas de avaliación e en calquera
certificación académica, de acordo co establecido no Real decreto 1147/2011, do 29 de
xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema
educativo.
3. En aplicación dos artigos 21 e 24 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, en caso de que transcorran seis
meses sen notificarse resolución expresa, o solicitante deberá entender desestimada a
súa solicitude por silencio administrativo.
Artigo 11. Recursos.
1. Ante a resolución da validación, a persoa interesada poderá interpor recurso de
alzada no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa notificación, de acordo
co establecido nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas. O dito recurso presentarase ante:
a) A Administración educativa de que depende o centro, no caso de que a resolución
sexa emitida pola dirección do centro educativo.
b) A Secretaría Xeral de Formación Profesional do Ministerio de Educación e
Formación Profesional, no caso de que a resolución sexa emitida polo Ministerio de
Educación e Formación Profesional.
2. A resolución do recurso de alzada polo órgano competente pon fin á vía
administrativa.
3. Contra a resolución do recurso de alzada non caberá ningún outro recurso
administrativo, salvo o recurso extraordinario de revisión, nos casos establecidos no
artigo 125.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou ben recurso contencioso-administrativo,
segundo o previsto na Lei 29/1998 do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosoadministrativa.
Disposición adicional primeira.

Titulacións equivalentes.

Os estudos que teñan concedida a equivalencia específica ou xenérica, para os
efectos académicos e/ou profesionais, con títulos de formación profesional, así como os
títulos expedidos no estranxeiro que fosen homologados con títulos do sistema educativo
español, non poderán ser achegados pola súa vez para a validación de módulos
profesionais nin para a equivalencia con outros títulos de formación profesional do sistema
educativo español.
A equivalencia específica vinculada a titulacións declaradas equivalentes aparecerá
publicada nos reais decretos dos títulos de formación profesional.
A equivalencia xenérica, ligada ao nivel educativo e non a un título concreto, vinculada
a formacións externas ao sistema educativo español e impartidas por centros autorizados,
será a declarada equivalente mediante a normativa correspondente do Ministerio de
Educación e Formación Profesional.
Disposición adicional segunda. Validación do módulo profesional de Formación e
orientación laboral achegando o título de técnico superior en Prevención de Riscos
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Profesionais, derivado da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do
sistema educativo.
Aquelas persoas en posesión do título de técnico superior en Prevención de Riscos
Profesionais, derivado da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, obterán a validación do
módulo profesional de Formación e orientación laboral de calquera título de formación
profesional aprobado conforme a regulación da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio.
Disposición adicional terceira.
orientación laboral.

Validación do módulo profesional de Formación e

Sen prexuízo do establecido noutras normas, para a validación do módulo profesional
de Formación e orientación laboral incluído nos títulos derivados da Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio, será necesaria a acreditación da formación establecida para o desempeño
das funcións de nivel básico da actividade preventiva, expedida de acordo co disposto no
Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos
de prevención, con indicación expresa dos contidos superados.
Disposición adicional cuarta.

Non incremento do gasto público.

As medidas incluídas neste real decreto non poderán supor incremento de dotacións
nin de retribucións nin doutros gastos de persoal.
Disposición adicional quinta. Validacións entre módulos profesionais incluídos noutros
títulos de formación profesional.
As validacións recollidas nos anexos I, II, III e IV deste real decreto, así como as
recollidas nos anexos correspondentes dos reais decretos dos títulos publicados con
posterioridade ao 5 de marzo de 2017, serán de aplicación aos módulos profesionais
incluídos en calquera ciclo formativo, con independencia do título de formación profesional
a que pertenzan.
Disposición transitoria primeira.

Resolución de validacións xa iniciadas.

Nos expedientes de validacións iniciados con anterioridade á entrada en vigor deste
real decreto continuará a súa tramitación o Ministerio de Educación e Formación
Profesional ou as administracións educativas das comunidades autónomas, no ámbito das
súas respectivas competencias, de acordo coa lexislación vixente no inicio do proceso de
tramitación.
Disposición transitoria segunda. Validación de módulos de Formación e orientación
laboral de títulos amparados na Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación
xeral do sistema educativo.
1. Mentres continúen impartíndose ciclos formativos derivados da Lei orgánica
1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, os módulos
profesionais de Formación e orientación laboral de títulos de grao medio serán validados
pola dirección do centro educativo cando se achegue calquera módulo de Formación e
orientación laboral de títulos de formación profesional derivados da Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio.
2. Así mesmo, a validación de módulos profesionais de Formación e orientación
laboral de títulos de grao superior derivados da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, non
será posible cando se acheguen módulos profesionais de Formación e orientación laboral
de títulos derivados da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio.
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Derrogación de normas.

1. Queda derrogado o artigo 38.3 do Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo
que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo.
2. Queda derrogado o anexo relativo ás validacións de módulos profesionais
establecido nos reais decretos que regulan os títulos de formación profesional derivados
da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, publicados con anterioridade ao 5 de marzo de
2017. Os ditos reais decretos son os seguintes: Real decreto 1394/2007, do 29 de outubro;
Real decreto 1395/2007, do 29 de outubro; Real decreto 1396/2007, do 29 de outubro;
Real decreto 1397/2007, do 29 de outubro; Real decreto 1398/2007, do 29 de outubro;
Real decreto 1399/2007, do 29 de outubro; Real decreto 1685/2007, do 14 de decembro;
Real decreto 1686/2007, do 14 de decembro; Real decreto 1687/2007, do 14 de decembro;
Real decreto 1688/2007, do 14 de decembro; Real decreto 1689/2007, do 14 de decembro;
Real decreto 1690/2007, do 14 de decembro; Real decreto 1691/2007, do 14 de decembro;
Real decreto 1692/2007, do 14 de decembro; Real decreto 174/2008, do 8 de febreiro;
Real decreto 175/2008, do 8 de febreiro; Real decreto 176/2008, do 8 de febreiro; Real
decreto 177/2008, do 8 de febreiro; Real decreto 178/2008, do 8 de febreiro; Real decreto
219/2008, do 15 de febreiro; Real decreto 220/2008, do 15 de febreiro; Real decreto
954/2008, do 6 de xuño; Real decreto 955/2008, do 6 de xuño; Real decreto 1177/2008, do
11 de xullo; Real decreto 1796/2008, do 3 de novembro; Real decreto 1797/2008, do 3 de
novembro; Real decreto 1798/2008, do 3 de novembro; Real decreto 1254/2009, do 24 de
xullo; Real decreto 1255/2009, do 24 de xullo; Real decreto 1629/2009, do 30 de outubro;
Real decreto 1630/2009, do 30 de outubro; Real decreto 1631/2009, do 30 de outubro;
Real decreto 1632/2009, do 30 de outubro; Real decreto 1633/2009, do 30 de outubro;
Real decreto 1634/2009, do 30 de outubro; Real decreto 450/2010, do 16 de abril; Real
decreto 451/2010, do 16 de abril; Real decreto 452/2010, do 16 de abril; Real decreto
453/2010, do 16 de abril; Real decreto 454/2010, do 16 de abril; Real decreto 686/2010,
do 20 de maio; Real decreto 687/2010, do 20 de maio; Real decreto 688/2010, do 20 de
maio; Real decreto 689/2010, do 20 de maio; Real decreto 690/2010, do 20 de maio; Real
decreto 1127/2010, do 10 de setembro; Real decreto 1128/2010, do 10 de setembro; Real
decreto 1129/2010, do 10 de setembro; Real decreto 1792/2010, do 30 de decembro; Real
decreto 1793/2010, do 30 de decembro; Real decreto 254/2011, do 28 de febreiro; Real
decreto 255/2011, do 28 de febreiro; Real decreto 256/2011, do 28 de febreiro; Real
decreto 257/2011, do 28 de febreiro; Real decreto 258/2011, do 28 de febreiro; Real
decreto 259/2011, do 28 de febreiro; Real decreto 260/2011, do 28 de febreiro; Real
decreto 384/2011, do 18 de marzo; Real decreto 385/2011, do 18 de marzo; Real decreto
386/2011, do 18 de marzo; Real decreto 387/2011, do 18 de marzo; Real decreto 880/2011,
do 24 de xuño; Real decreto 881/2011, do 24 de xuño; Real decreto 882/2011, do 24 de
xuño; Real decreto 883/2011, do 24 de xullo; Real decreto 1571/2011, do 4 de novembro;
Real decreto 1572/2011, do 4 de novembro; Real decreto 1573/2011, do 4 de novembro;
Real decreto 1574/2011, do 4 de novembro; Real decreto 1575/2011, do 4 de novembro;
Real decreto 1576/2011, do 4 de novembro; Real decreto 1577/2011, do 4 de novembro;
Real decreto 1578/2011, do 4 de novembro; Real decreto 1579/2011, do 4 de novembro;
Real decreto 1580/2011, do 4 de novembro; Real decreto 1581/2011, do 4 de novembro;
Real decreto 1582/2011, do 4 de novembro; Real decreto 1583/2011, do 4 de novembro;
Real decreto 1584/2011, do 4 de novembro; Real decreto 1585/2011, do 4 de novembro;
Real decreto 1586/2011, do 4 de novembro; Real decreto 1587/2011, do 4 de novembro;
Real decreto 1588/2011, do 4 de novembro; Real decreto 1589/2011, do 4 de novembro;
Real decreto 1590/2011, do 4 de novembro; Real decreto 1591/2011, do 4 de novembro;
Real decreto 1592/2011, do 4 de novembro; Real decreto 1593/2011, do 4 de novembro;
Real decreto 1678/2011, do 18 de novembro; Real decreto 1680/2011, do 18 de novembro;
Real decreto 1681/2011, do 18 de novembro; Real decreto 1682/2011, do 18 de novembro;
Real decreto 1683/2011, do 18 de novembro; Real decreto 1684/2011, do 18 de novembro; Real
decreto 1685/2011, do 18 de novembro; Real decreto 1686/2011, do 18 de novembro; Real
decreto, 1687/2011, do 18 de novembro; Real decreto 1688/2011, do 18 de novembro;
Real decreto 1689/2011, do 18 de novembro; Real decreto 1690/2011, do 18 de novembro;
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Real decreto 1691/201,1 do 18 de novembro; Real decreto 553/2012, do 23 de marzo;
Real decreto 554/2012, do 23 de marzo; Real decreto 555/2012, do 23 de marzo; Real
decreto 556/2012, do 23 de marzo; Real decreto 1071/2012, do 13 de xullo; Real decreto
1072/2012, do 13 de xullo; Real decreto 1073/2012, do 13 de xullo; Real decreto
1074/2012, do 13 de xullo; Real decreto 1075/2012, do 13 de xullo; Real decreto
1144/2012, do 27 de xullo; Real decreto 1145/2012, do 27 de xullo; Real decreto 1585/2012,
do 23 de novembro; Real decreto 174/2013, do 8 de marzo; Real decreto 175/2013, do 8
de marzo; Real decreto 779/2013, do 11 de outubro; Real decreto 905/2013, do 22 de
novembro; Real decreto 906/2013, do 22 de novembro; Real decreto 907/2013, do 22 de
novembro; Real decreto 767/2014, do 12 de setembro; Real decreto 768/2014, do 12 de
setembro; Real decreto 769/2014, do 12 de setembro; Real decreto 770/2014, do 12 de
setembro; Real decreto 771/2014, do 12 de setembro; Real decreto 772/2014, do 12 de
setembro; Real decreto 831/2014, do 3 de outubro; Real decreto 832/2014, do 3 de
outubro; Real decreto 636/2015, do 10 de xullo; Real decreto 838/2015, do 21 de setembro;
Real decreto 113/2017, do 17 de febreiro; e Real decreto 114/2017, do 17 de febreiro.
3. Quedan derrogadas a Orde do 20 de decembro de 2001 pola que se determinan
validacións de estudos de formación profesional específica derivada da Lei orgánica
1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e a Orde
ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos
profesionais de formación profesional do sistema educativo español e medidas para a súa
aplicación e se modifica a Orde do 20 de decembro de 2001 pola que se determinan
validacións de estudos de formación profesional específica derivada da Lei orgánica
1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.
Disposición derradeira primeira. Modificación do Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo,
polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema
educativo.
Engádese un novo punto sexto ao artigo 40, que queda redactado nos seguintes
termos:
«6. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento de
validación será de seis meses, contados desde a data de presentación da
solicitude.»
Disposición derradeira segunda.

Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do artigo 149.1.30.ª da Constitución, que lle atribúe
ao Estado a competencia exclusiva para a regulación das condicións de obtención,
expedición e homologación de títulos académicos e profesionais.
Disposición derradeira terceira.

Desenvolvemento e execución.

Autorízase a persoa titular do Ministerio de Educación e Formación Profesional para
ditar cantas disposicións sexan precisas para o desenvolvemento e a execución deste real
decreto.
Disposición derradeira cuarta.

Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 9 de decembro de 2020.
FELIPE R.
A ministra de Educación e Formación Profesional,
MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ
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ANEXO I
Validacións de módulos profesionais de títulos de formación profesional derivados
da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo
Formación achegada
Familia profesional

Calquera familia

Formación para validar

Ciclos formativos / Módulos profesionais (ciclo
formativo a que pertencen)

Grao

Módulo profesional: Formación e orientación laboral
(calquera ciclo formativo)

GS

Formación e orientación laboral
(calquera ciclo formativo)

GS/GM

Módulo profesional: Formación e orientación laboral
(calquera ciclo formativo)

GM

Formación e orientación laboral
(calquera ciclo formativo)

GM

Módulo profesional: Relacións no contorno de
traballo
(calquera ciclo formativo)

GS

Módulo profesional: Relacións no contorno de
traballo
(calquera ciclo formativo)

Módulo profesional: Relacións no contorno de
traballo
(calquera ciclo formativo)

GM

Relacións no equipo de traballo
(calquera ciclo formativo)

Módulo profesional: Administración, xestión e
comercialización na pequena empresa
(calquera ciclo formativo)

GS

Módulo profesional: Administración, xestión e
comercialización na pequena empresa
(calquera ciclo formativo)

GS/GM

Ciclo formativo: Xestión administrativa
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)

GM

Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa
(calquera ciclo formativo)

GM

Ciclo formativo: Administración e finanzas
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)

GS

Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa
(calquera ciclo formativo)

GS/GM

Administración

Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Grao

GS/GM

GM

Para todos os ciclos formativos de grao medio con lingua estranxeira
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de Lingua estranxeira de ciclos formativos de grao
medio ou superior, en calquera das súas denominacións, sempre que
sexa a mesma que a que se desexa validar.

Módulos profesionais de Lingua estranxeira en calquera das súas
denominacións.

Certificado de nivel intermedio (B1), equivalente ou superior, da escola
Módulos profesionais de Lingua estranxeira en calquera das súas
oficial de idiomas (RD 1629/2006, do 29 de decembro), sempre que sexa
denominacións.
da mesma lingua estranxeira que a que se desexa validar.
Título de grao en Filoloxía ou Tradución e Interpretación, ou equivalente, Módulos profesionais de Lingua estranxeira en calquera das súas
da mesma especialidade que a lingua estranxeira que se desexa validar. denominacións.

Para todos os ciclos formativos de grao superior con lingua estranxeira
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de Lingua estranxeira de ciclos formativos de grao
superior, en calquera das súas denominacións, sempre que sexa a
mesma que a que se desexa validar.

Módulos profesionais de Lingua estranxeira en calquera das súas
denominacións.
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Para todos os ciclos formativos de grao superior con lingua estranxeira
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Certificado de nivel avanzado (B2), equivalente ou superior, da escola
Módulos profesionais de Lingua estranxeira en calquera das súas
oficial de idiomas (RD 1629/2006, do 29 de decembro), sempre que sexa
denominacións.
da mesma lingua estranxeira que a que se desexa validar.
Título de grao en Filoloxía ou Tradución e Interpretación, ou equivalente, Módulos profesionais de Lingua estranxeira en calquera das súas
da mesma especialidade que a lingua estranxeira que se desexa validar. denominacións.

Para todos os ciclos formativos con segunda lingua estranxeira
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

MP Segunda lingua estranxeira, sempre que sexa a mesma que a que se
Segunda lingua estranxeira.
desexa validar.
Certificado de nivel intermedio (B1), equivalente ou superior, da escola
oficial de idiomas (RD 1629/2006, do 29 de decembro), sempre que sexa Segunda lingua estranxeira.
da mesma lingua estranxeira que a que se desexa validar.
Título de grao en Filoloxía ou Tradución e Interpretación, ou equivalente,
Segunda lingua estranxeira.
da mesma especialidade que a lingua estranxeira que se desexa validar.

Fabricación mecánica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

GRAO MEDIO
Técnico en Mecanizado
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)

Técnico en Xoiaría (RD
498/2003, do 2 de maio)

Preparación e programación de máquinas de fabricación mecánica.
Sistemas auxiliares de fabricación mecánica.

Mecanizado en xoiaría por CNC.

Química
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Saúde Ambiental
(RD 540/1995, do 7 de abril)
(Sanidade)

Técnico superior en Química Ambiental
(RD 812/1993, do 28 de maio)

Contaminación atmosférica, ruídos e radiacións.
Produtos químicos e vectores de interese na saúde pública.

Control de emisións á atmosfera.

Residuos sólidos e medio construído.

Control de residuos.
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Sanidade
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

GRAO MEDIO
Técnico en Atención Sociosanitaria
(RD 496/2003, do 2 de maio)
(Servizos Socioculturais e á Comunidade)

Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermaría (RD
546/1995, do 7 de abril)
Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material.
Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente.
Técnicas básicas de enfermaría.

Ciclo completo.
Técnico superior en Documentación Sanitaria
(RD 543/1995, do 7 de abril)

Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermaría (RD
546/1995, do 7 de abril)

Ciclo completo.

Operacións administrativas e documentación sanitaria.

Servizos Socioculturais e á Comunidade
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

GRAO MEDIO
Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermaría (RD
546/1995, do 7 de abril)
(Sanidade)
Ciclo completo.

Técnico en Atención Sociosanitaria
(RD 496/2003, do 2 de maio)
Atención sanitaria. Hixiene.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Integración Social
(RD 2061/1995, do 22 de decembro)
Contexto e metodoloxía da intervención social.

Técnico superior en Animación Sociocultural
(RD 2058/1995, do 22 de decembro)
Metodoloxía da intervención social.
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Familia: Actividades Agrarias
Formación achegada
Familia profesional

Actividades
Agrarias

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Xestión e Organización de Empresas
Agropecuarias
(RD 1711/1996, do 12 de xullo)

Organización e xestión dunha explotación agraria familiar
(Explotacións Agrarias Extensivas)
(RD 1715/1996, do 12 de xullo)
(Explotacións Agrícolas Intensivas)
(RD 1716/1996, do 12 de xullo)
(Explotacións Gandeiras)
(RD 1717/1996, do 12 de xullo)
(Xardinaría)
(RD 1714/1996, do 12 de xullo)
(Traballos Forestais e de Conservación do Medio Natural)
(RD 1713/1996, do 12 de xullo)

Ciclo formativo:
Xestión e Organización dos Recursos Naturais
e Paisaxísticos
(RD 1712/1996, do 12 de xullo)

Organización e xestión dunha explotación agraria familiar
(Explotacións Agrarias Extensivas)
(RD 1715/1996, do 12 de xullo)
(Explotacións Agrícolas Intensivas)
(RD 1716/1996, do 12 de xullo)
(Explotacións Gandeiras)
(RD 1717/1996, do 12 de xullo)
(Xardinaría)
(RD 1714/1996, do 12 de xullo)
(Traballos Forestais e de Conservación do Medio Natural)
(RD 1713/1996, do 12 de xullo)

Módulo profesional:
Organización e xestión dunha empresa agraria
(Xestión e Organización de Empresas
Agropecuarias)
(RD 1711/1996, do 12 de xullo)
(Xestión e Organización dos Recursos Naturais
e Paisaxísticos)
(RD 1712/1996, do 12 de xullo)

Organización e xestión dunha explotación agraria familiar
(Explotacións Agrarias Extensivas)
(RD 1715/1996, do 12 de xullo)
(Explotacións Agrícolas Intensivas)
(RD 1716/1996, do 12 de xullo)
(Explotacións Gandeiras)
(RD 1717/1996, do 12 de xullo)
(Xardinaría)
(RD 1714/1996, do 12 de xullo)
(Traballos Forestais e de Conservación do Medio Natural)
(RD 1713/1996, do 12 de xullo)
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Familia: Actividades Físicas e Deportivas
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Actividades físicas para persoas con discapacidades
(Condución de Actividades Físico-Deportivas no Medio Natural)
(RD 2049/1995, do 22 de decembro)
Ciclo formativo:
Animación de Actividades Físicas e Deportivas
(RD 2048/1995, do 22 de decembro)

Dinámica de grupos
(Condución de Actividades Físico-Deportivas no Medio Natural)
(RD 2049/1995, do 22 de decembro)
Fundamentos biolóxicos, saúde e primeiros auxilios
(Condución de Actividades Físico-Deportivas no Medio Natural)
(RD 2049/1995, do 22 de decembro)

Actividades Físicas e
Deportivas

Módulo profesional:
Dinámica de grupos
Animación e dinámica de grupos
(Condución de Actividades Físico-Deportivas no Medio Natural)
(Animación de Actividades Físicas e Deportivas)
(RD 2049/1995, do 22 de decembro)
(RD 2048/1995, do 22 de decembro)
Módulo profesional:
Actividades físicas para persoas con
Actividades físicas para persoas con discapacidades
discapacidades
(Condución de Actividades Físico-Deportivas no Medio Natural)
(Animación de Actividades Físicas e Deportivas) (RD 2049/1995, do 22 de decembro)
(RD 2048/1995, do 22 de decembro)
Módulos profesionais:
Fundamentos biolóxicos e bases do
Fundamentos biolóxicos, saúde e primeiros auxilios
acondicionamento físico +
(Condución de Actividades Físico-Deportivas no Medio Natural)
Primeiros auxilios e socorrismo acuático
(RD 2049/1995, do 22 de decembro)
(Animación de Actividades Físicas e Deportivas)
(RD 2048/1995, do 22 de decembro)
Ciclo formativo:
Animación Sociocultural
(RD 2058/1995, do 22 de decembro)

Dinámica de grupos
(Condución de Actividades Físico-Deportivas no Medio Natural)
(RD 2049/1995, do 22 de decembro)

Ciclo formativo:
Educación Infantil
Servizos Socioculturais (RD 2059/1995, do 22 de decembro)
e á Comunidade
Módulo profesional:
Animación e dinámica de grupos
(Animación Sociocultural)
(RD 2058/1995, do 22 de decembro)
(Educación Infantil)
(RD 2059/1995, do 22 de decembro.

Dinámica de grupos
(Condución de Actividades Físico-Deportivas no Medio Natural)
(RD 2049/1995, do 22 de decembro)
Dinámica de grupos
(Condución de Actividades Físico-Deportivas no Medio Natural)
(RD 2049/1995, do 22 de decembro)
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Familia: Actividades Marítimo-Pesqueiras
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Supervisión e Control de Máquinas e
Instalacións do Buque
(RD 722/1994, do 22 de abril)
Actividades MarítimoPesqueiras

Electricidade
Electrónica

Fabricación Mecánica

Módulo profesional:
Seguridade, supervivencia e primeiros auxilios
no mar
(Supervisión e Control de Máquinas e
Instalacións do Buque)
(RD 722/1994, do 22 de abril)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Seguridade, supervivencia e primeiros auxilios no mar
(Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións do
Buque)
(RD 725/1994, do 22 de abril)
(Pesca e Transporte Marítimo)
(RD 724/1994, do 22 de abril)
Seguridade, supervivencia e primeiros auxilios no mar
(Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións do
Buque)
(RD 725/1994, do 22 de abril)
(Pesca e Transporte Marítimo)
(RD 724/1994, do 22 de abril)

Ciclo formativo:
Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas
(RD 623/1995, do 21 de abril)

Instalacións e máquinas eléctricas
(Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións do
Buque)
(RD 725/1994, do 22 de abril)

Ciclo formativo:
Construcións Metálicas
(RD 1656/1994, do 22 de xullo)

Técnicas auxiliares de mantemento industrial
(Supervisión e Control de Máquinas e Instalacións do Buque)
(RD 722/1994, do 22 de abril)

Ciclo formativo:
Soldadura e Caldeiraría (RD
1657/1994, do 16 de decembro)

Operacións auxiliares de mantemento industrial
(Operación. Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións do
Buque)
(RD 725/1994, do 22 de abril)

Módulo profesional:
Execución de procesos de construcións
metálicas
(Construcións Metálicas)
(RD 1656/1994, do 22 de xullo)

Técnicas auxiliares de mantemento industrial
(Supervisión e Control de Máquinas e Instalacións do Buque)
(RD 722/1994, do 22 de abril)

Ciclo formativo:
Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións
de Fluídos, Térmicas e de Manutención
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)

Automatización, regulación e control
(Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións do
Buque)
(RD 725/1994, do 22 de abril)
(Pesca e Transporte Marítimo)
(RD 724/1994, do 22 de abril)

Mantemento e
Servizos á Produción
Ciclo formativo:
Instalación e Mantemento Electromecánico de
Maquinaria e Condución de Liñas
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)

Automatización, regulación e control
(Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións do
Buque)
(RD 725/1994, do 22 de abril)
(Pesca e Transporte Marítimo)
(RD 724/1994, do 22 de abril)
Instalacións e máquinas eléctricas
(Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións do
Buque)
(RD 725/1994, do 22 de abril)
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Sec. I. Páx. 16

Familia: Actividades Marítimo-Pesqueiras
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Mantemento de Equipamento Industrial
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)

Mantemento e
Servizos á Produción

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Instalacións e máquinas eléctricas
(Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións do
Buque)
(RD 725/1994, do 22 de abril)
Técnicas auxiliares de mantemento industrial
(Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións do
Buque)
(RD 725/1994, do 22 de abril)

Ciclo formativo:
Mantemento Ferroviario
(RD 2047/1995, do 22 de decembro)

Instalacións e máquinas eléctricas
(Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións do
Buque)
(RD 725/1994, do 22 de abril)

Ciclo formativo:
Mantemento e Montaxe de Instalacións de
Edificio e Proceso
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Automatización, regulación e control
(Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións do
Buque)
(RD 725/1994, do 22 de abril)
(Pesca e Transporte Marítimo)
(RD 724/1994, do 22 de abril)

Ciclo formativo:
Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío,
Climatización e Produción de Calor
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)

Instalacións e máquinas eléctricas
(Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións do
Buque)
(RD 725/1994, do 22 de abril)

Módulos profesionais:
Automatismos eléctricos, pneumáticos e
hidráulicos + Condución e mantemento de liñas
automatizadas
(Instalación e Mantemento Electromecánico de
Maquinaria e Condución de Liñas)
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)

Automatización, regulación e control
(Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións do
Buque)
(RD 725/1994, do 22 de abril)
(Pesca e Transporte Marítimo)
(RD 724/1994, do 22 de abril)

Módulo profesional:
Montaxe e mantemento dos sistemas eléctrico e
electrónico
(Mantemento de Equipamento Industrial)
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)

Instalacións e máquinas eléctricas
(Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións do
Buque)
(RD 725/1994, do 22 de abril)

Módulo profesional:
Sistemas automáticos nas instalacións
(Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións
de Fluídos, Térmicas e de Manutención)
(RD 2042/1995, do 22 de decembro
(Mantemento e Montaxe de Instalacións de
Edificio e Proceso)
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Automatización, regulación e control
(Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións do
Buque)
(RD 725/1994, do 22 de abril)
(Pesca e Transporte Marítimo)
(RD 724/1994, do 22 de abril)

Módulo profesional:
Técnicas de fabricación para o mantemento e a Técnicas auxiliares de mantemento industrial
montaxe
(Supervisión e Control de Máquinas e Instalacións do Buque)
(Mantemento de Equipamento Industrial)
(RD 722/1994, do 22 de abril)
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)
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Familia: Actividades Marítimo-Pesqueiras
Formación achegada
Familia profesional

Mantemento de
Vehículos
Autopropulsados

Formación para validar

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Mantemento Aeromecánico
(RD 625/1995, do 21 de abril)

Técnicas auxiliares de mantemento industrial
(Supervisión e Control de Máquinas e Instalacións do Buque)
(RD 722/1994, do 22 de abril)

Ciclo formativo:
Mantemento de Aviónica
(RD 626/1995, do 21 de abril)

Técnicas auxiliares de mantemento industrial
(Supervisión e Control de Máquinas e Instalacións do Buque)
(RD 722/1994, do 22 de abril)

Módulo profesional:
Técnicas electromecánicas básicas para o
mantemento
(Mantemento Aeromecánico)
(RD 625/1995, do 21 de abril)
(Mantemento de Aviónica)
(RD 626/1995, do 21 de abril)

Técnicas auxiliares de mantemento industrial
(Supervisión e Control de Máquinas e Instalacións do Buque)
(RD 722/1994, do 22 de abril)

Familia: Administración
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Aplicacións informáticas
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)
Elaboración e presentación de documentos e información
(Secretariado)
(RD 1658/1994, do 22 de xullo)

Administración

Ciclo formativo:
Administración e Finanzas
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)

Elementos de dereito
(Secretariado)
(RD 1658/1994, do 22 de xullo)
Xestión administrativa de persoal
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)
Xestión de datos
(Secretariado)
(RD 1658/1994, do 22 de xullo)
Produtos e servizos financeiros e de seguros básicos
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)
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Familia: Administración
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Aplicacións informáticas
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)
Ciclo formativo:
Secretariado
(RD 1658/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas e operatoria de teclados
(Administración e Finanzas)
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)
Comunicación, arquivo da información e operatoria de teclados
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)

Módulo profesional:
Aplicacións informáticas e operatoria de
teclados
(Administración e Finanzas)
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)
Administración

Módulos profesionais: Elaboración e
presentación de documentos e información +
Xestión de datos
(Secretariado)
(RD 1658/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)
Elaboración e presentación de documentos e información
(Secretariado)
(RD 1658/1994, do 22 de xullo)
Xestión de datos
(Secretariado)
(RD 1658/1994, do 22 de xullo)
Aplicacións informáticas
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)
Aplicacións informáticas e operatoria de teclados
(Administración e Finanzas)
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)

Módulos profesionais:
Xestión comercial e servizos ao cliente +
Produtos e servizos financeiros e de seguros
(Administración e Finanzas)
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)

Produtos e servizos financeiros e de seguros básicos
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)

Módulo profesional:
Recursos humanos
(Administración e Finanzas)
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)

Xestión administrativa de persoal
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)
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Familia: Administración
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Informática

Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Comercio
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Comercio Internacional
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Xestión Comercial e Márketing
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)

Comercio e Márketing

Formación para validar

Aplicacións informáticas
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)
Xestión comercial e servizo de atención ao cliente
(Administración e Finanzas)
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Xestión do Transporte
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Servizos ao Consumidor
(RD 1652/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)

Módulo profesional:
Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)
(Comercio Internacional)
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)
(Xestión Comercial e Márketing)
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)
(Xestión do Transporte)
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)
(Servizos ao Consumidor)
(RD 1652/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Administración de Sistemas informáticos
(RD 1660/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas
(RD 1661/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)
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Familia: Artes Gráficas
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos/
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Deseño e Produción Editorial
(RD 2422/1994, do 16 de decembro)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Materias primas en artes gráficas
(Encadernación e Manipulación de Papel e Cartón)
(RD 2426/1994, do 16 de decembro)
(Impresión en Artes Gráficas)
(RD 2425/1994, do 16 de decembro)
(Preimpresión en Artes Gráficas)
(RD 2424/1994, do 16 de decembro)
Procesos de artes gráficas
(Encadernación e Manipulación de Papel e Cartón) (Impresión en Artes
Gráficas)
(RD 2425/1994, do 16 de decembro)
(Preimpresión en Artes Gráficas)
(RD 2424/1994, do 16 de decembro)
Materias primas en artes gráficas
(Encadernación e Manipulación de Papel e Cartón)
(RD 2426/1994, do 16 de decembro)
(Impresión en Artes Gráficas)
(RD 2425/1994, do 16 de decembro)
(Preimpresión en Artes Gráficas)
(RD 2424/1994, do 16 de decembro)

Artes Gráficas

Ciclo formativo:
Produción en Industrias de Artes Gráficas
(RD 2423/1994, do 16 de decembro)

Procesos de artes gráficas
(Encadernación e Manipulación de Papel e Cartón)
(RD 2426/1994, do 16 de decembro)
(Impresión en Artes Gráficas)
(RD 2425/1994, do 16 de decembro)
(Preimpresión en Artes Gráficas)
(RD 2424/1994, do 16 de decembro)
Seguridade nas industrias de artes gráficas
(Encadernación e Manipulación de Papel e Cartón)
(RD 2426/1994, do 16 de decembro)
(Impresión en Artes Gráficas)
(RD 2425/1994, do 16 de decembro)

Módulo profesional:
Materiais de produción en artes gráficas
(Deseño e Produción Editorial)
(RD 2422/1994, do 16 de decembro)
(Produción en Industrias de Artes Gráficas)
(RD 2423/1994, do 16 de decembro)

Materias primas en artes gráficas
(Encadernación e Manipulación de Papel e Cartón)
(RD 2426/1994, do 16 de decembro)
(Impresión en Artes Gráficas)
(RD 2425/1994, do 16 de decembro)
(Preimpresión en Artes Gráficas)
(RD 2424/1994, do 16 de decembro)

Módulo profesional:
Plans de seguridade en industrias de artes
gráficas
(Produción en Industrias de Artes Gráficas)
(RD 2423/1994, do 16 de decembro)

Seguridade nas industrias de artes gráficas
(Encadernación e Manipulación de Papel e Cartón)
(RD 2426/1994, do 16 de decembro)
(Impresión en Artes Gráficas)
(RD 2425/1994, do 16 de decembro)
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Familia: Comercio e Márketing
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Administración e xestión dun pequeno establecemento comercial
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Administración e Finanzas
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)

Administración

Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)
(Comercio Internacional)
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)
(Xestión Comercial e Márketing)
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)
(Xestión do Transporte)
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)
(Servizos ao Consumidor)
(RD 1652/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Xestión Administrativa
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Secretariado
(RD 1658/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)
(Comercio Internacional)
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)
(Xestión Comercial e Márketing)
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)
(Xestión do Transporte)
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)
(Servizos ao Consumidor)
(RD 1652/1994, do 22 de xullo)

Módulo profesional:
Aplicacións informáticas
(Xestión Administrativa)
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)

Módulo profesional:
Aplicacións informáticas e operatoria de
teclados
(Administración e Finanzas)
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)
(Comercio Internacional)
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)
(Xestión Comercial e Márketing)
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)
(Xestión do Transporte)
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)
(Servizos ao Consumidor)
(RD 1652/1994, do 22 de xullo)
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Familia: Comercio e Márketing
Formación achegada
Familia profesional

Administración

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulos profesionais:
Elaboración e presentación de documentos e
información + Xestión de datos
(Secretariado)
(RD 1658/1994, do 22 de xullo)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)
(Comercio Internacional)
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)
(Xestión Comercial e Márketing)
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)
(Xestión do Transporte)
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)
(Servizos ao Consumidor)
(RD 1652/1994, do 22 de xullo)
Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Comercio Internacional
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)

Loxística comercial
(Xestión Comercial e Márketing)
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)
Operacións de almacenaxe
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)
Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Xestión Comercial e Márketing
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)

Comercialización do servizo de transporte
(Xestión do Transporte)
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)
Operacións de venda
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)

Comercio e Márketing

Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Xestión do Transporte
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)

Loxística comercial
(Xestión Comercial e Márketing)
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)
Operacións de almacenaxe
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)
Transporte internacional de mercadorías
(Comercio Internacional)
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Servizos ao Consumidor
(RD 1652/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)
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Familia: Comercio e Márketing
Formación achegada
Familia profesional

Comercio e Márketing

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulo profesional:
Almacenaxe de produtos
(Comercio Internacional)
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)
(Xestión do Transporte)
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)

Operacións de almacenaxe
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)

Módulo profesional:
Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio Internacional)
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)
(Xestión Comercial e Márketing)
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)
(Xestión do Transporte)
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)
(Servizos ao Consumidor)
(RD 1652/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)

Módulos profesionais:
Xestión da compravenda + Márketing no punto
de venda
(Xestión Comercial e Márketing)
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)

Operacións de venda
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Administración de Sistemas Informáticos
(RD 1660/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)
(Comercio Internacional)
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)
(Xestión Comercial e Márketing)
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)
(Xestión do Transporte)
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)
(Servizos ao Consumidor)
(RD 1652/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas
(RD 1661/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)
(Comercio Internacional)
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)
(Xestión Comercial e Márketing)
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)
(Xestión do Transporte)
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)
(Servizos ao Consumidor)
(RD 1652/1994, do 22 de xullo)

Informática
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Familia: Comercio e Márketing
Formación achegada
Familia profesional

Formación para validar

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Documentación Sanitaria
(RD 543/1995, do 7 de abril)

Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)
(Comercio Internacional)
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)
(Xestión Comercial e Márketing)
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)
(Xestión do Transporte)
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)
(Servizos ao Consumidor)
(RD 1652/1994, do 22 de xullo)

Módulo profesional:
Aplicacións informáticas xerais
(Documentación Sanitaria)
(RD 543/1995, do 7 de abril)

Aplicacións informáticas de propósito xeral
(Comercio)
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)
(Comercio Internacional)
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)
(Xestión Comercial e Márketing)
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)
(Xestión do Transporte)
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)
(Servizos ao Consumidor)
(RD 1652/1994, do 22 de xullo)

Sanidade

Familia: Comunicación, Imaxe e Son
Formación achegada
Familia profesional

Artes Gráficas

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Preimpresión en Artes Gráficas
(RD 2424/1994, do 16 de decembro)

Tratamento de imaxes fotográficas por procedementos dixitais
(Laboratorio de Imaxe)
(RD 2037/1995, do 22 de decembro)

Módulo profesional:
Tratamento de imaxes
(Preimpresión en Artes Gráficas)
(RD 2424/1994, do 16 de decembro)

Tratamento de imaxes fotográficas por procedementos dixitais
(Laboratorio de Imaxe)
(RD 2037/1995, do 22 de decembro)
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Sec. I. Páx. 25

Familia: Comunicación, Imaxe e Son
Formación achegada
Familia profesional

Formación para validar

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Imaxe
(RD 2033/1995, do 22 de decembro)

Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Medios técnicos audiovisuais
(Produción de Audiovisuais, Radio e Espectáculos)
(RD 2034/1995, do 22 de decembro)
Procesos de imaxe fotográfica
(Laboratorio de Imaxe)
(RD 2037/1995, do 22 de decembro)
Linguaxes audiovisuais e escénicas
(Produción de Audiovisuais, Radio e Espectáculos)
(RD 2034/1995, do 22 de decembro)

Comunicación, Imaxe
e Son

Ciclo formativo:
Realización de Audiovisuais e Espectáculos
(RD 2035/1995, do 22 de decembro)

Medios fotográficos e audiovisuais
(Imaxe)
(RD 2033/1995, do 22 de decembro)
Medios técnicos audiovisuais
(Produción de Audiovisuais, Radio e Espectáculos)
(RD 2034/1995, do 22 de decembro)
Medios e linguaxes de comunicación visual
(Imaxe)
(RD 2033/1995, do 22 de decembro)

Módulos profesionais:
Iluminación de espazos escénicos + Medios
fotográficos e audiovisuais
(Imaxe)
(RD 2033/1995, do 22 de decembro)

Medios técnicos audiovisuais
(Produción de Audiovisuais, Radio e Espectáculos)
(RD 2034/1995, do 22 de decembro)

Módulos profesionais: Representacións
escénicas e espectáculos + Sistemas técnicos
de realización
(Realización de Audiovisuais e Espectáculos)
(RD 2035/1995, do 22 de decembro)

Medios técnicos audiovisuais
(Produción de Audiovisuais, Radio e Espectáculos)
(RD 2034/1995, do 22 de decembro)

Familia: Edificación e Obra Civil
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Desenvolvemento de Proxectos Urbanísticos e
Edificación e Obra Civil
Operacións Topográficas
(RD 2209/1993, do 17 de decembro)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Proxecto de obra civil
(Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción)
(RD 2208/1993, do 17 de decembro)
Representacións de construción
(Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción)
(RD 2208/1993, do 17 de decembro)
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Sec. I. Páx. 26

Familia: Edificación e Obra Civil
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Organización dos traballos de acabados de construción
(Acabados de Construción)
(RD 2211/1993, do 17 de decembro)
Organización dos traballos de maquinaria de construción
(Operación e Mantemento de Maquinaria de Construción)
(RD 2214/1993, do 17 de decembro)

Ciclo formativo:
Realización e Plans de Obra
(RD 2210/1993, do 17 de decembro)

Organización dos traballos de obras de albanelaría (Obras de
Albanelaría)
(RD 2212/1993, do 17 de decembro)
Organización dos traballos de obras de formigón
(Obras de Formigón)
(RD 2213/1993, do 17 de decembro)
Seguridade na construción
(Acabados de Construción)
(RD 2211/1993, do 17 de decembro)
(Obras de Albanelaría)
(RD 2212/1993, do 17 de decembro)
(Obras de Formigón)
(RD 2213/1993, do 17 de decembro)
(Operación e Mantemento de Maquinaria de Construción)
(RD 2214/1993, do 17 de decembro)
Organización dos traballos de acabados de construción
(Acabados de Construción)
(RD 2211/1993, do 17 de decembro)

Edificación e Obra Civil
Módulos profesionais:
Organización de faenas de obra + Plans de
obra
(Realización e Plans de Obra)
(RD 2210/1993, do 17 de decembro)

Organización dos traballos de maquinaria de construción
(Operación e Mantemento de Maquinaria de Construción)
(RD 2214/1993, do 17 de decembro)
Organización dos traballos de obras de albanelaría (Obras
de Albanelaría)
(RD 2212/1993, do 17 de decembro)
Organización dos traballos de obras de formigón
(Obras de Formigón)
(RD 2213/1993, do 17 de decembro)

Módulo profesional:
Plans de seguridade na Construción
(Realización e Plans de Obra) (RD 2210/1993,
do 17 de decembro)

Seguridade na Construción
(Acabados de Construción)
(RD 2211/1993, do 17 de decembro)
(Obras de Albanelaría)
(RD 2212/1993, do 17 de decembro)
(Obras de Formigón)
(RD 2213/1993, do 17 de decembro)
(Operación e Mantemento de Maquinaria de Construción)
(RD 2214/1993, do 17 de decembro)

Módulo profesional:
Proxecto de urbanización
Proxecto de obra civil
(Desenvolvemento de Proxectos Urbanísticos e (Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción)
Operacións Topográficas)
(RD 2208/1993, do 17 de decembro)
(RD 2209/1993, do 17 de decembro)
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Sec. I. Páx. 27

Familia: Electricidade e Electrónica
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Desenvolvemento de Produtos Electrónicos
(RD 620/1995, do 21 de abril)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Calidade
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)
(Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas) (RD 623/1995, do 21 de
abril)
Electrónica dixital e microprogramable
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)
Electrónica xeral
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)

Ciclo formativo:
Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas
(RD 623/1995, do 21 de abril)

Instalacións básicas
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)

Ciclo formativo:
Instalacións Electrotécnicas
(RD 621/1995, do 21 de abril)

Calidade
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)
(Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas) (RD 623/1995, do 21 de
abril)

Electricidade e
Electrónica
Ciclo formativo:
Sistemas de Regulación e Control Automáticos
(RD 619/1995, do 21 de abril)

Calidade
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)
(Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas) (RD 623/1995, do 21 de
abril)
Informática técnica
(Instalacións Electrotécnicas)
(RD 621/1995, do 21 de abril)
Calidade
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)
(Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas) (RD 623/1995, do 21 de
abril)

Ciclo formativo:
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
(RD 622/1995, do 21 de abril)

Informática industrial
(Sistemas de Regulación e Control Automáticos)
(RD 619/1995, do 21 de abril)
Sistemas electrónicos de información
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)
Técnicas de programación
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos)
(RD 620/1995, do 21 de abril)
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Sec. I. Páx. 28

Familia: Electricidade e Electrónica
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulo profesional:
Calidade
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos)
(RD 620/1995, do 21 de abril)
(Instalacións Electrotécnicas)
(RD 621/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Regulación e Control Automáticos)
(RD 619/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Telecomunicación e Informáticos)
(RD 622/1995, do 21 de abril)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Calidade
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)
(Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas)
(RD 623/1995, do 21 de abril)

Módulos profesionais: Comunicacións
Informática técnica
industriais + Informática industrial
(Instalacións Electrotécnicas)
(Sistemas de Regulación e Control Automáticos)
(RD 621/1995, do 21 de abril)
(RD 619/1995, do 21 de abril)
Electricidade e
Electrónica

Fabricación Mecánica

Módulo profesional:
Electrónica analóxica
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos)
(RD 620/1995, do 21 de abril)

Electrónica xeral
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)

Módulo profesional:
Instalacións eléctricas de interior
(Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas)
(RD 623/1995, do 21 de abril)

Instalacións básicas
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)

Módulo profesional:
Lóxica dixital e microprogramable
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos)
(RD 620/1995, do 21 de abril)

Electrónica dixital e microprogramable
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)

Módulo profesional:
Sistemas operativos e linguaxes de
programación
(Sistemas de Telecomunicación e Informáticos)
(RD 622/1995, do 21 de abril)

Técnicas de programación
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos)
(RD 620/1995, do 21 de abril)

Ciclo formativo:
Construcións Metálicas
(RD 1656/1994, do 22 de xullo)

Calidade
(Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas) (RD 623/1995, do 21 de
abril)
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos)
(RD 620/1995, do 21 de abril)
(Instalacións Electrotécnicas)
(RD 621/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Regulación e Control Automáticos)
(RD 619/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Telecomunicación e Informáticos)
(RD 622/1995, do 21 de abril)
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Familia: Electricidade e Electrónica
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Produción por Fundición e Pulvimetalurxia
(RD 2418/1994, do 16 de decembro)

Calidade
(Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas) (RD 623/1995, do 21 de
abril)
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos)
(RD 620/1995, do 21 de abril)
(Instalacións Electrotécnicas)
(RD 621/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Regulación e Control Automáticos)
(RD 619/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Telecomunicación e Informáticos)
(RD 622/1995, do 21 de abril)

Ciclo formativo:
Produción por Mecanizado
(RD 2417/1994, do 16 de decembro)

Calidade
(Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas) (RD 623/1995, do 21 de
abril)
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos) (RD 620/1995, do 21 de
abril)
(Instalacións Electrotécnicas)
(RD 621/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Regulación e Control Automáticos)
(RD 619/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Telecomunicación e Informáticos)
(RD 622/1995, do 21 de abril)

Módulo profesional:
Control de calidade en fabricación mecánica
(Produción por Fundición e Pulvimetalurxia)
(RD 2418/1994, do 16 de decembro)
(Produción por Mecanizado)
(RD 2417/1994, do 16 de decembro)

Calidade
(Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas) (RD 623/1995, do 21 de
abril)
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos)
(RD 620/1995, do 21 de abril)
(Instalacións Electrotécnicas)
(RD 621/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Regulación e Control Automáticos)
(RD 619/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Telecomunicación e Informáticos)
(RD 622/1995, do 21 de abril)

Módulo profesional:
Xestión da calidade en construcións metálicas
(Construcións Metálicas)
RD 1656/1994, do 22 de xullo)

Calidade
(Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas) (RD 623/1995, do 21 de
abril)
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos)
(RD 620/1995, do 21 de abril)
(Instalacións Electrotécnicas)
(RD 621/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Regulación e Control Automáticos)
(RD 619/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Telecomunicación e Informáticos)
(RD 622/1995, do 21 de abril)

Fabricación Mecánica
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Familia: Electricidade e Electrónica
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Administración de Sistemas Informáticos
(RD 1660/1994, do 22 de xullo)

Informática

Ciclo formativo:
Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas
(RD 1661/1994, do 22 de xullo)

Módulo profesional:
Programación en linguaxes estruturadas
(Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas)
(RD 1661/1994, do 22 de xullo)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Sistemas operativos e linguaxes de programación
(Sistemas de Telecomunicación e Informáticos)
(RD 622/1995, do 21 de abril)
Técnicas de programación
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos)
(RD 620/1995, do 21 de abril)
Sistemas operativos e linguaxes de programación
(Sistemas de Telecomunicación e Informáticos)
(RD 622/1995, do 21 de abril)
Técnicas de programación
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos)
(RD 620/1995, do 21 de abril)
Técnicas de programación
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos)
(RD 620/1995, do 21 de abril)
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Sec. I. Páx. 31

Familia: Electricidade e Electrónica
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Calidade
(Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas) (RD 623/1995, do 21 de
abril)
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)
Ciclo formativo:
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos)
Desenvolvemento de Produtos en Carpintaría e
(RD 620/1995, do 21 de abril)
Moble
(Instalacións Electrotécnicas)
(RD 728/1994, do 22 de abril)
(RD 621/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Regulación e Control Automáticos)
(RD 619/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Telecomunicación e Informáticos)
(RD 622/1995, do 21 de abril)

Madeira e Moble

Ciclo formativo:
Produción de Madeira e Moble
(RD 729/1994, do 22 de abril)

Calidade
(Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas) (RD 623/1995, do 21 de
abril)
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
(RD 624/1995, do 21 de abril)
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos)
(RD 620/1995, do 21 de abril)
(Instalacións Electrotécnicas)
(RD 621/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Regulación e Control Automáticos)
(RD 619/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Telecomunicación e Informáticos)
(RD 622/1995, do 21 de abril)

Calidade
(Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas) (RD 623/1995, do 21 de
abril)
Módulo profesional:
(Equipamentos Electrónicos de Consumo)
Xestión da calidade en industrias da madeira e
(RD 624/1995, do 21 de abril)
o moble
(Desenvolvemento de Produtos Electrónicos)
(Desenvolvemento de Produtos en Carpintaría e
(RD 620/1995, do 21 de abril)
Moble)
(Instalacións Electrotécnicas)
(RD 728/1994, do 22 de abril) (Produción de
(RD 621/1995, do 21 de abril)
Madeira e Moble)
(Sistemas de Regulación e Control Automáticos)
(RD 729/1994, do 22 de abril)
(RD 619/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Telecomunicación e Informáticos)
(RD 622/1995, do 21 de abril)
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Familia: Fabricación Mecánica
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos/
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Automatización da fabricación
(Desenvolvemento de Proxectos Mecánicos)
(RD 2416/1994, do 16 de decembro)

Ciclo formativo:
Sistemas de Regulación e Control
Automáticos
(RD 619/1995, do 21 de abril)
Electricidade e
Electrónica

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
(Produción por Fundición e Pulvimetalurxia) (RD 2418/1994, do 16 de
decembro)
(Produción por Mecanizado)
(RD 2417/1994, do 16 de decembro)
Sistemas auxiliares de fabricación mecánica
(Fundición)
(RD 2421/1994, do 16 de decembro)
(Mecanizado)
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)
(Tratamentos Superficiais e Térmicos)
(RD 2420/1994, do 16 de decembro)

Módulos profesionais:
Sistemas de control secuencial +
Automatización da fabricación
Xestión do desenvolvemento de sistemas
(Desenvolvemento de Proxectos Mecánicos)
automáticos
(RD 2416/1994, do 16 de decembro)
(Sistemas de Regulación e Control Automáticos)
(RD 619/1995, do 21 de abril)

Fabricación Mecánica

Ciclo formativo:
Construcións Metálicas
(RD 1656/1994, do 22 de xullo)

Desenvolvementos xeométricos en construcións metálicas
(Soldadura e Caldeiraría)
RD 1657/1994, do 16 de decembro)

Ciclo formativo:
Mecanizado
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)

Mecanizado en construcións metálicas
(Soldadura e Caldeiraría)
(RD 1657/1994, do 16 de decembro)

Ciclo formativo:
Produción por Fundición e Pulvimetalurxía (RD
2418/1994, do 16 de decembro)

Seguridade nas industrias de fabricación mecánica
(Fundición)
(RD 2421/1994, do 16 de decembro)
(Mecanizado)
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)
(Tratamentos Superficiais e Térmicos) (RD 2420/1994, do 16 de
decembro)

Ciclo formativo:
Produción por Mecanizado
(RD 2417/1994, do 16 de decembro)

Seguridade nas industrias de fabricación mecánica
(Fundición)
(RD 2421/1994, do 16 de decembro)
(Mecanizado)
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)
(Tratamentos Superficiais e Térmicos)
(RD 2420/1994, do 16 de decembro)
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Familia: Fabricación Mecánica
Formación achegada
Familia profesional

Fabricación Mecánica

Ciclos formativos/
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulo profesional:
Plans de seguridade en industrias de
fabricación mecánica
(Produción por Fundición e Pulvimetalurxía)
(RD 2418/1994, do 16 de decembro)
(Produción por Mecanizado)
(RD 2417/1994, do 16 de decembro)

Seguridade nas industrias de fabricación mecánica
(Fundición)
(RD 2421/1994, do 16 de decembro)
(Mecanizado)
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)
(Tratamentos Superficiais e Térmicos)
(RD 2420/1994, do 16 de decembro)

Módulo profesional:
Representación en construcións metálicas
(Construcións Metálicas)
(RD 1656/1994, do 22 de xullo)

Desenvolvementos xeométricos en construcións metálicas
(Soldadura e Caldeiraría)
(RD 1657/1994, do 16 de decembro)
Automatización da fabricación
(Desenvolvemento de Proxectos Mecánicos)
(RD 2416/1994, do 16 de decembro)

Ciclo formativo:
Mantemento de Equipamento Industrial
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)

Seguridade nas industrias de fabricación mecánica
(Fundición)
(RD 2421/1994, do 16 de decembro)
(Mecanizado)
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)
(Tratamentos Superficiais e Térmicos)
(RD 2420/1994, do 16 de decembro)
Técnicas de fabricación mecánica
(Desenvolvemento de Proxectos Mecánicos)
(RD 2416/1994, do 16 de decembro)

Mantemento e
Servizos á Produción
Ciclo formativo:
Mantemento e Montaxe de Instalacións de
Edificio e Proceso
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Seguridade nas industrias de fabricación mecánica
(Fundición)
(RD 2421/1994, do 16 de decembro)
(Mecanizado)
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)
(Tratamentos Superficiais e Térmicos)
(RD 2420/1994, do 16 de decembro)

Ciclo formativo:
Instalación e Mantemento Electromecánico de
Maquinaria e Condución de Liñas
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)

Sistemas auxiliares de fabricación mecánica
(Fundición)
(RD 2421/1994, do 16 de decembro)
(Mecanizado)
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)
(Tratamentos Superficiais e Térmicos)
(RD 2420/1994, do 16 de decembro)
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Familia: Fabricación Mecánica
Formación achegada
Familia profesional

Mantemento e
Servizos á Produción

Ciclos formativos/
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulo profesional:
Condución e mantemento de liñas
automatizadas
(Instalación e Mantemento Electromecánico de
Maquinaria e Condución de Liñas)
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)

Sistemas auxiliares de fabricación mecánica
(Fundición)
(RD 2421/1994, do 16 de decembro)
(Mecanizado)
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)
(Tratamentos Superficiais e Térmicos)
(RD 2420/1994, do 16 de decembro)

Módulo profesional:
Plans de seguridade no mantemento e montaxe
de equipamentos e instalacións
(Mantemento de Equipamento Industrial)
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Montaxe de Instalacións de
Edificio e Proceso)
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Seguridade nas industrias de fabricación mecánica
(Fundición)
(RD 2421/1994, do 16 de decembro)
(Mecanizado)
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)
(Tratamentos Superficiais e Térmicos)
(RD 2420/1994, do 16 de decembro)
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Familia: Hostalaría e Turismo
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Axencias de Viaxes
(RD 2215/1993, do 17 de decembro)

Produtos e destinos turísticos nacionais e internacionais
(Información e Comercialización Turísticas)
(RD 2217/1993, do 17 de decembro)

Ciclo formativo:
Pastelaría e Panadaría
(RD 2220/1993, do 17 de decembro)

Repostaría (Cociña)
(RD 2219/1993, do 17 de decembro)

Ciclo formativo:
Restauración
(RD 2218/1993, do 17 de decembro)

Ofertas gastronómicas e sistemas de aprovisionamento
(Pastelaría e Panadaría)
(RD 2220/1993, do 17 de decembro)
(Cociña)
(RD 2219/1993, do 17 de decembro)
(Servizos de Restaurante e Bar)
(RD 2221/1993, do 17 de decembro)
Repostaría (Cociña)
(RD 2219/1993, do 17 de decembro)
Técnicas de pastelaría, panadaría e conservación de alimentos
(Pastelaría e Panadaría)
(RD 2220/1993, do 17 de decembro)

Hostalaría e Turismo

Ciclo formativo:
Restauración
(RD 2218/1993, do 17 de decembro)

Técnicas de servizo e atención ao cliente
(Servizos de Restaurante e Bar)
(RD 2221/1993, do 17 de decembro)
Técnicas elementais de cociña
(Servizos de Restaurante e Bar)
(RD 2221/1993, do 17 de decembro)

Ciclo formativo:
Servizos de Restaurante e Bar
(RD 2221/1993, do 17 de decembro)

Técnicas básicas de servizo e de preparación de alimentos e bebidas á
vista do cliente
(Cociña)
(RD 2219/1993, do 17 de decembro)

Módulos profesionais:
Bebidas +
Técnicas de servizo e atención ao cliente
(Servizos de Restaurante e Bar)
(RD 2221/1993, do 17 de decembro)

Técnicas básicas de servizo e de preparación de alimentos e bebidas á
vista do cliente
(Cociña)
(RD 2219/1993, do 17 de decembro)

Módulos profesionais:
Panificación e pastelaría salgada +
Produtos de pastelaría e repostaría (Pastelaría
e Panadaría)
(RD 2220/1993, do 17 de decembro)

Repostaría (Cociña)
(RD 2219/1993, do 17 de decembro)

Módulos profesionais:
Produción e venda de servizos turísticos en
axencias de viaxes
(Axencias de Viaxes)
(RD 2215/1993, do 17 de decembro)

Produtos e destinos turísticos nacionais e internacionais
(Información e Comercialización Turísticas)
(RD 2217/1993, do 17 de decembro)
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Familia: Hostalaría e Turismo
Formación achegada
Familia profesional

Formación para validar

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Repostaría (Cociña)
(RD 2219/1993, do 17 de decembro)
Técnicas de pastelaría, panadaría e conservación de alimentos
(Pastelaría e Panadaría)
(RD 2220/1993, do 17 de decembro)

Ciclo formativo:
Industrias Alimentarias Panificación e Repostaría (RD
2057/1995, do 22 de decembro)

Panificación e pastelaría salgada
(Pastelaría e Panadaría)
(RD 2220/1993, do 17 de decembro)
Ciclo formativo:
Servizos Socioculturais
Animación Sociocultural
e á Comunidade
(RD 2058/1995, do 22 de decembro)

Actividades e recursos culturais
(Animación Turística)
(RD 274/2000, do 25 de febreiro)

Familia: Imaxe Persoal
Formación achegada
Familia profesional

Comunicación, Imaxe
e Son

Imaxe Persoal

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Imaxe
(RD 2033/1995, do 22 de decembro)

Procesos audiovisuais e espectáculos
(Caracterización)
(RD 631/1995, do 21 de abril)

Ciclo formativo:
Realización de Audiovisuais e
Espectáculos
(RD 2035/1995, do 22 de decembro)

Procesos audiovisuais e espectáculos
(Caracterización)
(RD 631/1995, do 21 de abril)

Ciclo formativo:
Asesoría de Imaxe Persoal
(RD 627/1995, do 21 de abril)

Dirección técnico-artística
(Peiteado)
(RD 629/1995, do 21 de abril)

Ciclo formativo:
Estética
(RD 628/1995, do 21 de abril)

Anatomía e fisioloxía humanas básicas
(Estética Persoal Decorativa)
(RD 630/1995, do 21 de abril)
(Peiteado)
(RD 629/1995, do 21 de abril)
Cosmetoloxía aplicada á estética decorativa
(Estética Persoal Decorativa)
(RD 630/1995, do 21 de abril)
Depilación mecánica e técnicas complementarias
(Estética Persoal Decorativa)
(RD 630/1995, do 21 de abril)

Ciclo formativo:
Estética Persoal Decorativa
(RD 630/1995, do 21 de abril)

Técnicas básicas de manicura e pedicura
(Peiteado)
(RD 629/1995, do 21 de abril)
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Familia: Imaxe Persoal
Formación achegada
Familia profesional

Imaxe Persoal

Formación para validar

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Peiteado (RD
629/1995, do 21 de abril)

Transformacións do cabelo para caracterización
(Caracterización)
(RD 631/1995, do 21 de abril)

Módulos profesionais:
Anatomía, fisioloxía e patoloxía humanas
aplicadas á estética integral
(Estética)
(RD 628/1995, do 21 de abril)

Anatomía e fisioloxía humanas básicas
(Estética Persoal Decorativa)
(RD 630/1995, do 21 de abril)
(Peiteado)
(RD 629/1995, do 21 de abril)

Módulos profesionais:
Cambios de forma no cabelo +
Peiteados, acabamentos e recollidos
(Peiteado)
(RD 629/1995, do 21 de abril)

Transformacións do cabelo para caracterización
(Caracterización)
(RD 631/1995, do 21 de abril)

Módulo profesional:
Cosmetoloxía aplicada á estética integral
(Estética)
(RD 628/1995, do 21 de abril)

Cosmetoloxía aplicada á estética decorativa
(Estética Persoal Decorativa)
(RD 630/1995, do 21 de abril)

Módulo profesional:
Depilación
(Estética)
(RD 628/1995, do 21 de abril)

Depilación mecánica e técnicas complementarias
(Estética Persoal Decorativa)
(RD 630/1995, do 21 de abril)

Módulo profesional:
Escultura de uñas e estética de mans e pés
(Estética Persoal Decorativa)
(RD 630/1995, do 21 de abril)

Técnicas básicas de manicura e pedicura
(Peiteado)
(RD 629/1995, do 21 de abril)

Familia: Industrias Alimentarias
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Sistemas de Regulación e Control
Automáticos
(RD 619/1995, do 21 de abril)
Electricidade e
Electrónica

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Sistemas automáticos de produción na industria alimentaria
(Industria Alimentaria)
(RD 2050/1995, do 22 de decembro)

Módulos profesionais:
Sistemas de control
Sistemas automáticos de produción na industria alimentaria
secuencial +
(Industria Alimentaria)
Sistemas de medida e regulación
(RD 2050/1995, do 22 de decembro)
(Sistemas de Regulación e Control Automáticos)
(RD 619/1995, do 21 de abril)
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Familia: Industrias Alimentarias
Formación achegada
Familia profesional

Hostalaría e Turismo

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Panadaría e Pastelaría
(RD 2220/1993, do 17 de decembro)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Elaboracións básicas de pastelaría
(Panificación e Repostaría)
(RD 2057/1995, do 22 de decembro)
Especialidades e acabados de pastelaría e confeitaría (Panificación e
Repostaría)
(RD 2057/1995, do 22 de decembro)

Ciclo formativo:
Sistemas automáticos de produción na industria alimentaria
Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións
(Industria Alimentaria)
de Fluídos, Térmicas e de Manutención
(RD 2050/1995, do 22 de decembro)
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)
Ciclo formativo:
Mantemento e Montaxe de Instalacións
de Edificio e Proceso
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Mantemento e
Servizos á Produción

Sistemas automáticos de produción na industria alimentaria
(Industria Alimentaria)
(RD 2050/1995, do 22 de decembro)

Sistemas de control e auxiliares dos procesos
(Conservaría Vexetal, Cárnica e de Peixe) (RD 2052/1995, do 22 de
decembro)
(Elaboración de Aceites e Zumes)
(RD 2053/1995, do 22 de decembro)
Ciclo formativo:
(Elaboración de Produtos Lácteos)
Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío,
(RD 2054/1995, do 22 de decembro)
Climatización e Produción de Calor
(Elaboración de Viños e outras Bebidas)
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)
(RD 2055/1995, do 22 de decembro)
(Moenda e Industrias do Cereal)
(RD 2056/1995, do 22 de decembro)
(Panificación e Repostaría)
(RD 2057/1995, do 22 de decembro)
Módulo profesional:
Sistemas automáticos nas instalacións
(Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións
Sistemas automáticos de produción na industria alimentaria
de Fluídos, Térmicas e de Manutención)
(Industria Alimentaria)
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)
(RD 2050/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Montaxe de Instalacións de
Edificio e Proceso)
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Química

Ciclo formativo:
Química Ambiental
(RD 812/1993, do 28 de maio)

Técnicas de protección ambiental
(Industria Alimentaria)
(RD 2050/1995, do 22 de decembro)
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Familia: Industrias Alimentarias
Formación achegada
Familia profesional

Sanidade

Formación para validar

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Hixiene e seguridade na industria alimentaria
(Conservaría Vexetal, Cárnica e de Peixe) (RD 2052/1995, do 22 de
decembro)
(Elaboración de Aceites e Zumes)
(RD 2053/1995, do 22 de decembro)
(Elaboración de Produtos Lácteos)
(RD 2054/1995, do 22 de decembro)
(Elaboración de Viños e outras Bebidas)
(RD 2055/1995, do 22 de decembro)
(Matadoiro e Carnizaría-Chacinaría)
(RD 2051/1995, do 22 de decembro)
(Moenda e Industrias do Cereal)
(RD 2056/1995, do 22 de decembro)
(Panificación e Repostaría)
(RD 2057/1995, do 22 de decembro)

Ciclo formativo:
Saúde Ambiental
(RD 540/1995, do 7 de abril)

Familia: Informática
Formación achegada
Familia profesional

Informática

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Administración de Sistemas Informáticos
(RD 1660/1994, do 22 de xullo)

Sistemas informáticos multiusuario e en rede
(Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas)
(RD 1661/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas
(RD 1661/1994, do 22 de xullo)

Fundamentos de programación
(Administración de Sistemas Informáticos)
(RD 1660/1994, do 22 de xullo)

Módulo profesional:
Programación en linguaxes estruturadas
(Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas)
(RD 1661/1994, do 22 de xullo)

Fundamentos de programación
(Administración de Sistemas Informáticos)
(RD 1660/1994, do 22 de xullo)

Módulos profesionais:
Redes de área local + Sistemas informáticos
monousuario e multiusuario
(Administración de Sistemas Informáticos)
(RD 1660/1994, do 22 de xu

Sistemas informáticos multiusuario e en rede
(Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas)
(RD 1661/1994, do 22 de xullo)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 340

Mércores 30 de decembro de 2020

Sec. I. Páx. 40

Familia: Madeira e Moble
Formación achegada
Familia
profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Instalacións Electrotécnicas
(RD 621/1995, do 21 de abril)
Ciclo formativo:
Sistemas de Regulación e Control
Electricidade
Automáticos
e Electrónica
(RD 619/1995, do 21 de abril)
Módulo profesional:
Calidade
(Instalacións Electrotécnicas)
(RD 621/1995, do 21 de abril)
(Sistemas de Regulación e Control Automáticos)
(RD 619/1995, do 21 de abril)

Ciclo formativo:
Desenvolvemento de Produtos en Carpintaría e
Moble
(RD 728/1994, do 22 de abril)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Xestión de calidade en industrias da madeira e o moble
(Desenvolvemento de Produto en Carpintaría e Moble)
(RD 728/1994, do 22 de abril)
(Produción de Madeira e Moble)
(RD 729/1994, do 22 de abril)
Xestión de calidade en industrias da madeira e o moble
(Desenvolvemento de Produto en Carpintaría e Moble)
(RD 728/1994, do 22 de abril)
(Produción de Madeira e Moble)
(RD 729/1994, do 22 de abril)
Xestión de calidade en industrias da madeira e o moble
(Desenvolvemento de Produto en Carpintaría e Moble)
(RD 728/1994, do 22 de abril)
(Produción de Madeira e Moble)
(RD 729/1994, do 22 de abril)
Definición de solucións en carpintaría e moble á medida
(Fabricación á Medida e Instalación de Carpintaría e Moble)
(RD 732/1994, do 22 de abril)
Materiais e produtos en industrias da madeira
(Fabricación á Medida e Instalación de Carpintaría e Moble)
(RD 732/1994, do 22 de abril)
(Fabricación Industrial de Carpintaría e Moble) (RD 731/1994, do 22 de abril)
(Transformación de Madeira e Cortiza)
(RD 730/1994, do 22 de abril)
Aplicación de acabados en carpintaría e moble
(Fabricación Industrial de Carpintaría e Moble) (RD 731/1994, do 22 de abril)

Madeira e
Moble

Ciclo formativo:
Produción de Madeira e Moble
(RD 729/1994, do 22 de abril)

Materiais e produtos en industrias da madeira
(Fabricación á Medida e Instalación de Carpintaría e Moble)
(RD 732/1994, do 22 de abril)
(Fabricación Industrial de Carpintaría e Moble) (RD 731/1994, do 22 de abril)
(Transformación de Madeira e Cortiza)
(RD 730/1994, do 22 de abril)
Operacións básicas de mecanizado en carpintaría e moble á medida
(Fabricación á Medida e Instalación de Carpintaría e Moble)
(RD 732/1994, do 22 de abril)
Seguridade na industria da madeira e o moble
(Fabricación á Medida e Instalación de Carpintaría e Moble)
(RD 732/1994, do 22 de abril)
(Fabricación Industrial de Carpintaría e Moble) (RD 731/1994, do 22 de abril)
(Transformación de Madeira e Cortiza)
(RD 730/1994, do 22 de abril)
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Familia: Madeira e Moble
Formación achegada
Familia
profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulo profesional:
Acabado industrial en carpintaría e moble
(Produción de Madeira e Moble)
(RD 729/1994, do 22 de abril)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Aplicación de acabados en carpintaría e moble
(Fabricación Industrial de Carpintaría e Moble) (RD 731/1994, do 22 de abril)

Módulos profesionais:
Desenvolvemento de produto en carpintaría e
moble + Proxectos de instalación de carpintaría e Definición de solucións en carpintaría e moble á medida
moble
(Fabricación á Medida e Instalación de Carpintaría e Moble)
(Desenvolvemento de Produtos en Carpintaría e (RD 732/1994, do 22 de abril)
Moble)
(RD 728/1994, do 22 de abril)

Madeira e
Moble

Módulo profesional:
Fabricación e instalación de carpintaría e moble
(Produción de Madeira e Moble)
(RD 729/1994, do 22 de abril)

Operacións básicas de mecanizado en carpintaría e moble á medida
(Fabricación á Medida e Instalación de Carpintaría e Moble)
(RD 732/1994, do 22 de abril)

Módulo profesional:
Plans de seguridade nas industrias da madeira e
o moble
(Produción de Madeira e Moble)
(RD 729/1994, do 22 de abril)

Seguridade na industria da madeira e o moble
(Fabricación á Medida e Instalación de Carpintaría e Moble)
(RD 732/1994, do 22 de abril)
(Fabricación Industrial de Carpintaría e Moble) (RD 731/1994, do 22 de abril)
(Transformación de Madeira e Cortiza)
(RD 730/1994, do 22 de abril)

Módulo profesional:
Procesos en industrias da madeira
(Produción de Madeira e Moble)
(RD 729/1994, do 22 de abril)
(Desenvolvemento de Produtos en Carpintaría e
Moble)
(RD 728/1994, do 22 de abril)

Materiais e produtos en industrias da madeira
(Fabricación á Medida e Instalación de Carpintaría e Moble)
(RD 732/1994, do 22 de abril)
(Fabricación Industrial de Carpintaría e Moble) (RD 731/1994, do 22 de abril)
(Transformación de Madeira e Cortiza)
(RD 730/1994, do 22 de abril)
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Familia: Mantemento e Servizos á Produción
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Equipamentos e Instalacións
Electrotécnicas
(RD 623/1995, do 21 de abril)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Instalacións eléctricas e automatismos.
(Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización e Produción de
Calor)
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)
Montaxe e mantemento eléctricos.
(Instalación e Mantemento Electromecánico de Maquinaria e Condución de
Liñas)
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento Ferroviario)
(RD 2047/1995, do 22 de decembro)
Automatismos eléctricos, pneumáticos e hidráulicos.
(Instalación e Mantemento Electromecánico de Maquinaria e Condución de
Liñas)
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento Ferroviario)
(RD 2047/1995, do 22 de decembro)

Electricidade e
Electrónica

Ciclo formativo:
Sistemas de Regulación e Control
Automáticos
(RD 619/1995, do 21 de abril).

Montaxe e mantemento de sistemas automáticos de produción.
(Mantemento de Equipamento Industrial)
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)
Montaxe e mantemento dos sistemas eléctrico e electrónico.
(Mantemento de Equipamento Industrial)
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)
Sistemas automáticos nas instalacións
(Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de Fluídos, Térmicas e de
Manutención)
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificio e Proceso)
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Módulos profesionais:
Automatismos e cadros eléctricos +
Instalacións eléctricas de enlace e
centros de transformación
(Equipamentos e Instalacións
Electrotécnicas)
(RD 623/1995, do 21 de abril)

Instalacións eléctricas e automatismos
(Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización e Produción de
Calor)
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)

Módulo profesional:
Sistemas electrotécnicos de potencia
(Sistemas de Regulación e Control
Automáticos)
(RD 619/1995, do 21 de abril)

Montaxe e mantemento dos sistemas eléctrico e electrónico.
(Mantemento de Equipamento Industrial)
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)
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Familia: Mantemento e Servizos á Produción
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Desenvolvemento de Proxectos
Mecánicos
(RD 2416/1994, do 16 de decembro)

Fabricación Mecánica

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Elementos de máquinas.
(Mantemento de Equipamento Industrial)
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)
Representación gráfica en maquinaria.
(Mantemento de Equipamento Industrial)
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)

Ciclo formativo:
Mecanizado
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)

Calidade na montaxe e proceso.
(Instalación e Mantemento Electromecánico e Condución de Liñas)
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)

Ciclo formativo:
Produción por Fundición e
Pulvimetalurxia
(RD 2418/1994, do 16 de decembro)

Calidade no mantemento e montaxe de equipamentos e instalacións.
(Mantemento de Equipamento Industrial)
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificio e Proceso)
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Ciclo formativo:
Produción por Mecanizado
(RD 2417/1994, do 16 de decembro)

Calidade no mantemento e montaxe de equipamentos e instalacións.
(Mantemento de Equipamento Industrial)
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificio e Proceso)
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Ciclo formativo:
Soldadura e Caldeiraría
(RD 1657/1994, do 16 de decembro)

Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe e o mantemento de
instalacións
(Montaxe e Mantemento de instalacións de Frío, Climatización e Produción de
Calor)
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)

Ciclo formativo:
Tratamentos Superficiais e Térmicos
(RD 2420/1994, do 16 de decembro)

Calidade na montaxe e proceso
(Instalación e Mantemento Electromecánico e Condución de Liñas)
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)

Módulo profesional:
Control de calidade en fabricación
mecánica.
(Produción por Fundición e
Pulvimetalurxia)
(RD 2418/1994, do 16 de decembro)
(Produción por Mecanizado)
(RD 2417/1994, do 16 de decembro)

Calidade no mantemento e montaxe de equipamentos e instalacións.
(Mantemento de Equipamento Industrial)
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificio e Proceso)
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Módulo profesional:
Control das características do produto
mecanizado.
(Mecanizado)
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)

Calidade na montaxe e proceso.
(Instalación e Mantemento Electromecánico e Condución de Liñas)
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)

Módulo profesional:
Control das características do produto
tratado.
(Tratamentos Superficiais e Térmicos)
(RD 2420/1994, do 16 de decembro)

Calidade na montaxe e proceso.
(Instalación e Mantemento Electromecánico e Condución de Liñas)
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)
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Familia: Mantemento e Servizos á Produción
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulos profesionais:
Desenvolvemento de produtos
mecánicos +
Materiais empregados en fabricación
mecánica.
(Desenvolvemento de Proxectos
Mecánicos)
(RD 2416/1994, do 16 de decembro)

Elementos de máquinas.
(Mantemento de Equipamento Industrial)
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)

Módulo profesional:
Representación gráfica en fabricación
mecánica.
(Desenvolvemento de Proxectos
Mecánicos)
(RD 2416/1994, do 16 de decembro)

Representación gráfica en maquinaria.
(Mantemento de Equipamento Industrial)
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)

Ciclo formativo:
Desenvolvemento de Proxectos de
Instalacións de Fluídos, Térmicas e de
Manutención
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)

Proxectos de modificación de instalacións térmicas e de fluídos.
(Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificio e Proceso)
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Ciclo formativo:
Mantemento de Equipamento Industrial
(RD 2043/1995, do 22 de decembro).

Sistemas automáticos nas instalacións.
(Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de Fluídos, Térmicas e de
Manutención)
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificio e Proceso)
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)
Instalacións de fluídos.
(Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de Fluídos, Térmicas e de
Manutención)
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)

Mantemento e Servizos á
Produción

Ciclo formativo:
Mantemento e Montaxe de Instalacións
de Edificio e Proceso
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Instalacións de procesos térmicos.
(Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de Fluídos, Térmicas e de
Manutención)
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)
Técnicas de montaxe de instalacións.
(Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de Fluídos, Térmicas e de
Manutención)
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)
Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe e o mantemento de
instalacións
(Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización e Produción de
Calor)
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)

Módulo profesional:
Equipamentos para instalacións
térmicas e de fluídos.
(Mantemento e Montaxe de Instalacións
de Edificio e Proceso)
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Instalacións de fluídos.
(Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de Fluídos, Térmicas e de
Manutención)
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)
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Familia: Mantemento e Servizos á Produción
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulos profesionais:
Equipamentos para instalacións
térmicas e de fluídos +
Mantemento de instalacións térmicas e
de fluídos.
(Mantemento e Montaxe de Instalacións
de Edificio e Proceso)
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Instalacións de procesos térmicos.
(Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de Fluídos, Térmicas e de
Manutención)
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)

Módulo profesional:
Execución de procesos de montaxe de
instalacións.
(Mantemento e Montaxe de Instalacións
de Edificio e Proceso)
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Técnicas de montaxe de instalacións.
(Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de Fluídos, Térmicas e de
Manutención)
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)

Módulo profesional:
Proxectos de instalacións térmicas e de
fluídos.
Proxectos de modificación de instalacións térmicas e de fluídos.
(Desenvolvemento de Proxectos de
(Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificio e Proceso)
Instalacións de Fluídos, Térmicas e de (RD 2044/1995, do 22 de decembro)
Manutención)
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 340

Mércores 30 de decembro de 2020

Sec. I. Páx. 46

Familia: Mantemento de Vehículos Autopropulsados
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Supervisión e Control de Máquinas e Instalacións do Buque
(RD 722/1994, do 22 de abril)

Técnicas electromecánicas básicas para o
mantemento
(Mantemento Aeromecánico)
(RD 625/1995, do 21 de abril)
(Mantemento de Aviónica)
(RD 626/1995, do 21 de abril)

Módulos profesionais:
Instalacións e equipamentos eléctricos do buque + Técnicas
auxiliares de mantemento industrial
(Supervisión e Control de Máquinas e Instalacións do Buque)
(RD 722/1994, do 22 de abril)

Técnicas electromecánicas básicas para o
mantemento
(Mantemento Aeromecánico)
(RD 625/1995, do 21 de abril)
(Mantemento de Aviónica)
(RD 626/1995, do 21 de abril)

Ciclo formativo:
Instalación e Mantemento Electromecánico de Maquinaria e
Condución de Liñas
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)

Técnicas de mecanizado para o
mantemento de vehículos
(Electromecánica de Vehículos)
(RD 1649/1994, do 22 de xullo)

Actividades Marítimo-Pesqueiras

Ciclo formativo:
Mantemento de Equipamento Industrial
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)

Mantemento e Servizos á
Produción

Formación para validar

Técnicas electromecánicas básicas para o
mantemento
(Mantemento Aeromecánico)
(RD 625/1995, do 21 de abril)
(Mantemento de Aviónica)
(RD 626/1995, do 21 de abril)
Técnicas de mecanizado para o
mantemento de vehículos
(Electromecánica de Vehículos)
(RD 1649/1994, do 22 de xullo)

Ciclo formativo:
Mantemento Ferroviario
(RD 2047/1995, do 22 de decembro)

Técnicas de mecanizado para o
mantemento de vehículos
(Electromecánica de Vehículos)
(RD 1649/1994, do 22 de xullo)

Módulos profesionais:
Elementos de máquinas + Técnicas de fabricación para o
mantemento e a montaxe
(Mantemento de Equipamento Industrial)
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)

Técnicas de mecanizado para o
mantemento de vehículos
(Electromecánica de Vehículos)
(RD 1649/1994, do 22 de xullo)

Módulos profesionais:
Montaxe e mantemento dos sistemas eléctrico e electrónico +
Técnicas de fabricación para o mantemento e a montaxe
(Mantemento de Equipamento Industrial)
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)

Técnicas electromecánicas básicas para o
mantemento
(Mantemento Aeromecánico)
(RD 625/1995, do 21 de abril)
(Mantemento de Aviónica)
(RD 626/1995, do 21 de abril)

Módulo profesional:
Técnicas de mecanizado para o mantemento e a montaxe
(Instalación e Mantemento Electromecánico de Maquinaria e
Condución de Liñas)
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento Ferroviario)
(RD 2047/1995, do 22 de decembro)

Técnicas de mecanizado para o
mantemento de vehículos
(Electromecánica de Vehículos)
(RD 1649/1994, do 22 de xullo)
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Familia: Mantemento de Vehículos Autopropulsados
Formación achegada
Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Familia profesional

Mantemento de Vehículos
Autopropulsados

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Mantemento Aeromecánico
(RD 625/1995, do 21 de abril)

Planta de potencia e sistemas mecánicos
das aeronaves
(Mantemento de Aviónica)
(RD 626/1995, do 21 de abril)

Ciclo formativo:
Mantemento de Aviónica
(RD 626/1995, do 21 de abril)

Sistemas eléctricos/electrónicos das
aeronaves
(Mantemento Aeromecánico)
(RD 625/1995, do 21 de abril)

Familia: Química
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Control de calidade de procesos de transformación de plásticos e caucho
(Plásticos e Caucho)
(RD 813/1993, do 28 de maio)
Control de calidade na industria farmacéutica
(Fabricación de Produtos Farmacéuticos e Afíns)
(RD 810/1993, do 28 de maio)

Ciclo formativo:
Análise e Control
(RD 811/1993, do 28 de maio)

Control de calidade na industria papeleira
(Industrias de Proceso de Pasta e Papel)
(RD 809/1993, do 28 de maio)
Control de calidade na industria química
(Industrias de Proceso Químico)
(RD 808/1993, do 28 de maio)
Ensaios físicos e fisicoquímicos
(Laboratorio)
(RD 817/1993, do 28 de maio)

Química

Probas microbiolóxicas
(Laboratorio)
(RD 817/1993, do 28 de maio)

Ciclo formativo:
Fabricación de Produtos Farmacéuticos e Afíns
(RD 810/1993, do 28 maio)

Organización, seguridade e ambiente químico
(Operacións de Fabricación de Produtos Farmacéuticos)
(RD 816/1993, do 28 de maio)
(Operacións de Proceso de Pasta e Papel)
(RD 815/1993, do 28 de maio)
(Operacións de Proceso en Planta Química)
(RD 814/1993, do 28 de maio)

Ciclo formativo:
Industrias de Proceso de Pasta e Papel
(RD 809/1993, do 28 de maio)

Organización, seguridade e ambiente químico
(Operacións de Fabricación de Produtos Farmacéuticos)
(RD 816/1993, do 28 de maio)
(Operacións de Proceso de Pasta e Papel)
(RD 815/1993, do 28 de maio)
(Operacións de Proceso en Planta Química)
(RD 814/1993, do 28 de maio)
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Familia: Química
Formación achegada
Familia profesional

Química

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Industrias de Proceso Químico
(RD 808/1993, do 28 de maio)

Organización, seguridade e ambiente químico
(Operacións de Fabricación de Produtos Farmacéuticos)
(RD 816/1993, do 28 de maio)
(Operacións de Proceso de Pasta e Papel)
(RD 815/1993, do 28 de maio)
(Operacións de Proceso en Planta Química)
(RD 814/1993, do 28 de maio)

Ciclo formativo:
Laboratorio
(RD 817/1993, do 28 de maio)

Química aplicada
(Operacións de Fabricación de Produtos Farmacéuticos)
(RD 816/1993, do 28 de maio)
(Operacións de Proceso de Pasta e Papel)
(RD 815/1993, do 28 de maio)
(Operacións de Proceso en Planta Química)
(RD 814/1993, do 28 de maio)

Ciclo formativo:
Química Ambiental
(RD 812/1993, do 28 de maio)

Seguridade e ambiente químico
(Fabricación de Produtos Farmacéuticos e Afíns)
(RD 810/1993, do 28 de maio)
(Industrias de Proceso de Pasta e Papel)
(RD 809/1993, do 28 de maio)
(Industrias de Proceso Químico)
(RD 808/1993, do 28 de maio)

Módulo profesional:
Análise microbiolóxica
(Análise e Control)
(RD 811/1993, do 28 de maio)

Probas microbiolóxicas
(Laboratorio)
(RD 817/1993, do 28 de maio)

Módulo profesional:
Ensaios físicos
(Análise e Control)
(RD 811/1993, do 28 de maio)

Ensaios físicos e fisicoquímicos
(Laboratorio)
(RD 817/1993, do 28 de maio)

Módulos profesionais:
Organización e xestión en industrias de
procesos + Seguridade e ambiente químico
(Fabricación de Produtos Farmacéuticos e
Afíns)
(RD 810/1993, do 28 de maio)
(Industrias de Proceso de Pasta e Papel)
(RD 809/1993, do 28 de maio)
(Industrias de Proceso Químico)
(RD 808/1993, do 28 de maio)

Organización, seguridade e ambiente químico
(Operacións de Fabricación de Produtos Farmacéuticos)
(RD 816/1993, do 28 de maio)
(Operacións de Proceso de Pasta e Papel)
(RD 815/1993, do 28 de maio)
(Operacións de Proceso en Planta Química)
(RD 814/1993, do 28 de maio)

Módulo profesional:
Seguridade química e hixiene industrial
(Química Ambiental)
(RD 812/1993, do 28 de maio)

Seguridade e ambiente químico
(Fabricación de Produtos Farmacéuticos e Afíns)
(RD 810/1993, do 28 de maio)
(Industrias de Proceso de Pasta e Papel)
(RD 809/1993, do 28 de maio)
(Industrias de Proceso Químico)
(RD 808/1993, do 28 de maio)
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Familia: Química
Formación achegada
Familia profesional

Formación para validar

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Análise microbiolóxica
(Análise e Control)
(RD 811/1993, do 28 de maio)
Ciclo formativo:
Laboratorio de Diagnóstico Clínico
(RD 539/1995, do 7 de abril)

Información e seguridade no laboratorio
(Laboratorio)
(RD 817/1993, do 28 de maio)
Probas microbiolóxicas
(Laboratorio)
(RD 817/1993, do 28 de maio)

Sanidade

Módulo profesional:
Fundamentos e técnicas de análises
microbiolóxicas
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)

Probas microbiolóxicas
(Laboratorio)
(RD 817/1993, do 28 de maio)

Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Administración

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Administración e Finanzas
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas xerais
(Documentación Sanitaria)
(RD 543/1995, do 7 de abril)

Ciclo formativo:
Secretariado
(RD 1658/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas xerais
(Documentación Sanitaria)
(RD 543/1995, do 7 de abril)

Módulo profesional:
Aplicacións informáticas e operatoria de
teclados
(Administración e finanzas)
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas xerais
(Documentación Sanitaria)
(RD 543/1995, do 7 de abril)

Módulos profesionais:
Elaboración e presentación de documentos e
información + Xestión de datos
(Secretariado)
(RD 1658/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas xerais
(Documentación Sanitaria)
(RD 543/1995, do 7 de abril)
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Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Comercio e Márketing

Comunicación, Imaxe
e Son

Electricidade e
Electrónica

Informática

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Comercio Internacional
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas xerais
(Documentación Sanitaria)
(RD 543/1995, do 7 de abril)

Ciclo formativo:
Xestión Comercial e Márketing
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas xerais
(Documentación Sanitaria)
(RD 543/1995, do 7 de abril)

Ciclo formativo:
Xestión do Transporte
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas xerais
(Documentación Sanitaria)
(RD 543/1995, do 7 de abril)

Ciclo formativo:
Servizos ao Consumidor
(RD 1652/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas xerais
(Documentación Sanitaria)
(RD 543/1995, do 7 de abril)

Módulo profesional:
Aplicacións informáticas de propósito xeral.
(Comercio Internacional)
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)
(Xestión Comercial e Márketing)
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)
(Xestión do Transporte)
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)
(Servizos ao Consumidor)
(RD 1652/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas xerais
(Documentación Sanitaria)
(RD 543/1995, do 7 de abril)

Ciclo formativo:
Imaxe
(RD 2033/1995, do 22 de decembro)

Fotografía macro e microscópica
(Anatomía Patolóxica e Citolóxica)
(RD 538/1995, do 7 de abril)

Módulos profesionais:
Aplicacións fotográficas +
Medios fotográficos e audiovisuais
(Imaxe)
(RD 2033/1995, do 22 de decembro)

Fotografía macro e microscópica
(Anatomía Patolóxica e Citolóxica)
(RD 538/1995, do 7 de abril)

Ciclo formativo:
Desenvolvemento de Produtos Electrónicos
(RD 620/1995, do 21 de abril)

Electrónica aplicada á audioprótese
(Audioprótese)
(RD 62/2001, do 26 de xaneiro)

Ciclo formativo:
Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas
(RD 1661/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas xerais
(Documentación Sanitaria)
(RD 543/1995, do 7 de abril)

Ciclo formativo:
Administración de Sistemas Informáticos
(RD 1660/1994, do 22 de xullo)

Aplicacións informáticas xerais
(Documentación Sanitaria)
(RD 543/1995, do 7 de abril)

Sec. I. Páx. 50
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Sec. I. Páx. 51

Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)

Sanidade

Ciclo formativo:
Anatomía Patolóxica e Citoloxía
(RD 538/1995, do 7 de abril)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)
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Sec. I. Páx. 52

Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)

Sanidade

Ciclo formativo:
Audioprótese
(RD 62/2001, do 26 de xaneiro)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía Patolóxica e
Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)
Administración e xestión dunha unidade/gabinete ortoprotésico
(Ortoprotésica)
(RD 542/1995, do 7 de abril)
Organización, administración e xestión de unidade/gabinete de próteses
dentais
(Próteses Dentais)
(RD 541/1995, do 7 de abril)

Ciclo formativo:
Coidados Auxiliares de Enfermaría
(RD 546/1995, do 7 de abril)

Promoción da saúde e apoio psicolóxico ás persoas
(Farmacia)
(RD 547/1995, do 7 de abril)
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Sec. I. Páx. 53

Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía Patolóxica e
Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)

Sanidade

Ciclo formativo:
Dietética
(RD 536/1995, do 7 de abril)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)

Ciclo formativo:
Farmacia
(RD 547/1995, do 7 de abril)

Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
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Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía Patolóxica e
Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)
Sanidade

Ciclo formativo:
Hixiene Bucodental
(RD 537/1995, do 7 de abril)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)
Técnicas de axuda odontolóxica / estomatolóxica
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 340

Mércores 30 de decembro de 2020
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Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía Patolóxica e
Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)

Sanidade

Ciclo formativo:
Imaxe para o Diagnóstico
(RD 545/1995, do 7 de abril)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)
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Sec. I. Páx. 56

Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía Patolóxica e
Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)

Sanidade

Ciclo formativo:
Laboratorio de Diagnóstico Clínico
(RD 539/1995, do 7 de abril)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)
Realización de análises clínicas elementais baixo a supervisión do
facultativo
(Farmacia)
(RD 547/1995, do 7 de abril)
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Sec. I. Páx. 57

Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Administración e xestión dun gabinete audioprotésico
(Audioprótese)
(RD 62/2001, do 26 de xaneiro)
Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía Patolóxica e
Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)

Sanidade

Ciclo formativo:
Ortoprotésica
(RD 542/1995, do 7 de abril)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)
Organización, administración e xestión dunha unidade/gabinete de
próteses dentais
(Próteses Dentais)
(RD 541/1995, do 7 de abril)
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Sec. I. Páx. 58

Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Administración e xestión dun gabinete audioprotésico
(Audioprótese)
(RD 62/2001, do 26 de xaneiro)

Ciclo formativo:
Próteses Dentais
(RD 541/1995, do 7 de abril)

Administración e xestión dunha unidade/gabinete de ortoprotésica
(Ortoprotésica)
(RD 542/1995, do 7 de abril)
Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía
Patolóxica e Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)

Sanidade

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)
Ciclo formativo:
Próteses Dentais
(RD 541/1995, do 7 de abril)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)
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Sec. I. Páx. 59

Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía Patolóxica e
Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)

Ciclo formativo:
Radioterapia
(RD 544/1995, do 7 de abril)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)

Sanidade

Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)

Módulo profesional:
Administración e xestión dun gabinete
audioprotésico
(Audioprótese)
(RD 62/2001, do 26 de xaneiro)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)
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Sec. I. Páx. 60

Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Sanidade

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulo profesional:
Administración e xestión dun gabinete
audioprotésico
(Audioprótese)
(RD 62/2001, do 26 de xaneiro)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía Patolóxica e
Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)
Organización, administración e xestión dunha unidade / dun gabinete de
próteses dentais
(Próteses Dentais)
(RD 541/1995, do 7 de abril)
Administración e xestión dunha unidade / dun gabinete de ortoprotésica
(Ortoprotésica)
(RD 542/1995, do 7 de abril)
Módulo profesional:
Administración e xestión dun gabinete audioprotésico
(Audioprótese)
(RD 62/2001, do 26 de xaneiro)
Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía Patolóxica e
Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)

Sanidade

Módulo profesional:
Administración e xestión dunha unidade / dun
gabinete de ortoprotésica
(Ortoprotésica)
(RD 542/1995, do 7 de abril)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)
Organización, administración e xestión dunha unidade/gabinete de
próteses dentais
(Próteses Dentais)
(RD 541/1995, do 7 de abril)
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Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía Patolóxica e
Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)

Módulo profesional:
Organización e xestión da área de traballo
asignada na unidade / no gabinete de imaxe
para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)

Sanidade

Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía Patolóxica e
Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)

Módulo profesional:
Organización e xestión da área de traballo
asignada na unidade / no gabinete de
laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)
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Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía Patolóxica e
Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)

Módulo profesional:
Organización e xestión da área de traballo
asignada na unidade / no gabinete de
radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)

Sanidade

Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía Patolóxica e
Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)

Módulo profesional:
Organización e xestión da área de traballo
asignada na unidade / no gabinete de hixiene
bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)
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Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía Patolóxica e
Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)

Módulo profesional:
Organización e xestión da área de traballo
asignada na unidade / no gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)

Sanidade

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)
Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)

Módulo profesional:
Organización e xestión da área de traballo
asignada na unidade / no gabinete de anatomía
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
patolóxica e citoloxía (Anatomía Patolóxica e
gabinete de radioterapia
Citoloxía)
(Radioterapia)
(RD 538/1995, do 7 de abril)
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)
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Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulo profesional:
Administración e xestión dun gabinete audioprotésico
(Audioprótese)
(RD 62/2001, do 26 de xaneiro)
Administración e xestión dunha unidade/gabinete de ortoprotésica
(Ortoprotésica)
(RD 542/1995, do 7 de abril)
Operacións administrativas e documentación sanitaria
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de anatomía patolóxica / citoloxía (Anatomía Patolóxica e
Citoloxía)
(RD 538/1995, do 7 de abril)
Módulo profesional:
Organización, administración e xestión dunha
unidade/gabinete de próteses dentais
(Próteses Dentais)
(RD 541/1995, do 7 de abril)

Sanidade

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico)
(RD 539/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de imaxe para o diagnóstico
(Imaxe para o Diagnóstico)
(RD 545/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de radioterapia
(Radioterapia)
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de dietética
(Dietética)
(RD 536/1995, do 7 de abril)
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)

Módulo profesional:
Promoción da saúde e apoio psicolóxico ás
persoas
(Farmacia)
(RD 547/1995, do 7 de abril)

Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)

Módulo profesional:
Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao
paciente
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)

Promoción da saúde e apoio psicolóxico ás persoas
(Farmacia)
(RD 547/1995, do 7 de abril)
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Familia: Sanidade
Formación achegada
Familia profesional

Sanidade

Formación para validar

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulos profesionais:
Exploración bucodental + Prevención
bucodental
(Hixiene Bucodental)
(RD 537/1995, do 7 de abril)

Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Técnicas de axuda odontolóxica / estomatolóxica
(Coidados Auxiliares de Enfermaría)
(RD 546/1995, do 7 de abril)

Familia: Téxtil, Confección e Pel
Formación achegada
Familia profesional

Química

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Análise e Control
(RD 811/1993, do 28 de maio)

Química téxtil
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)

Ciclo formativo:
Laboratorio
(RD 817/1993, do 28 de maio)

Química téxtil
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)
Pel e coiro
(Calzado e Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)

Téxtil, Confección e
Pel

Ciclo formativo:
Curtidos
(RD 736/1994, do 22 de abril)

Química téxtil
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)
Seguridade na industria téxtil, confección e pel
(Calzado e Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)
(Produción de Tecidos de Punto)
(RD 740/1994, do 22 de abril)
(Produción de Fiadura e Tecelaxe de Calado)
(RD 739/1994, do 22 de abril)
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Familia: Téxtil, Confección e Pel
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Patronaxe
(RD 738/1994, do 22 de abril)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Materias téxtiles
(Calzado e Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)
(Produción de Tecidos de Punto)
(RD 740/1994, do 22 de abril)
(Produción de Fiadura e Tecelaxe de Calado)
(RD 739/1994, do 22 de abril)
Produtos de confección
(Procesos de Confección Industrial)
(RD 737/1994, do 22 de abril)
Produtos e procesos de calzado e marroquinaría (Calzado
e Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
Produtos e procesos de confección
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)
Materias téxtiles
(Calzado e Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)
(Produción de Tecidos de Punto)
(RD 740/1994, do 22 de abril)
(Produción de Fiadura e Tecelaxe de Calado)
(RD 739/1994, do 22 de abril)

Téxtil, Confección e
Pel

Ciclo formativo:
Procesos de Confección Industrial
(RD 737/1994, do 22 de abril)

Produtos e procesos de calzado e marroquinaría (Calzado e
Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
Produtos e procesos de confección
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)
Seguridade na industria téxtil, confección e pel
(Calzado e Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)
(Produción de Tecidos de Punto)
(RD 740/1994, do 22 de abril)
(Produción de Fiadura e Tecelaxe de Calada)
(RD 739/1994, do 22 de abril)
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Familia: Téxtil, Confección e Pel
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Materias téxtiles
(Calzado e Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)
(Produción de Tecidos de Punto)
(RD 740/1994, do 22 de abril)
(Produción de Fiadura e Tecelaxe de Calado)
(RD 739/1994, do 22 de abril)
Ciclo formativo:
Procesos de Ennobrecemento Téxtil
(RD 735/1994, do 22 de abril)

Química téxtil
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)
Seguridade na industria téxtil, confección e pel
(Calzado e Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)
(Produción de Tecidos de Punto)
(RD 740/1994, do 22 de abril)
(Produción de Fiadura e Tecelaxe de Calado)
(RD 739/1994, do 22 de abril)

Téxtil, Confección e
Pel

Ciclo formativo:
Procesos Téxtiles de Fiadura e Tecelaxe de
Calado
(RD 733/1994, do 22 de abril)

Materias téxtiles
(Calzado e Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)
(Produción de Tecidos de Punto)
(RD 740/1994, do 22 de abril)
(Produción de Fiadura e Tecelaxe de Calado)
(RD 739/1994, do 22 de abril)
Seguridade na industria téxtil, confección e pel
(Calzado e Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)
(Produción de Tecidos de Punto)
(RD 740/1994, do 22 de abril)
(Produción de Fiadura e Tecelaxe de Calado)
(RD 739/1994, do 22 de abril)

Sec. I. Páx. 67

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 340

Mércores 30 de decembro de 2020

Familia: Téxtil, Confección e Pel
Formación achegada
Familia profesional

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo formativo:
Procesos Téxtiles de Tecelaxe de Punto
(RD 734/1994, do 22 de abril)

Téxtil, Confección e
Pel

Formación para validar
Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Materias téxtiles
(Calzado e Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)
(Produción de Tecidos de Punto)
(RD 740/1994, do 22 de abril)
(Produción de Fiadura e Tecelaxe de Calado)
(RD 739/1994, do 22 de abril)
Seguridade na industria téxtil, confección e pel
(Calzado e Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)
(Produción de Tecidos de Punto)
(RD 740/1994, do 22 de abril)
(Produción de Fiadura e Tecelaxe de Calado)
(RD 739/1994, do 22 de abril)

Módulo profesional:
Estudo e calidade das peles
(Curtidos)
(RD 736/1994, do 22 de abril)

Pel e coiro
(Calzado e Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)

Módulo profesional:
Materias, produtos e ensaios de calidade téxtil
(Patronaxe)
(RD 738/1994, do 22 de abril)
(Procesos de Confección Industrial)
(RD 737/1994, do 22 de abril)
(Procesos de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 735/1994, do 22 de abril)
(Procesos Téxtiles de Fiadura e Tecelaxe de
Calado)
(RD 733/1994, do 22 de abril)
(Procesos Téxtiles de Tecelaxe de Punto)
(RD 734/1994, do 22 de abril)

Materias téxtiles
(Calzado e Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)
(Produción de Tecidos de Punto)
(RD 740/1994, do 22 de abril)
(Produción de Fiadura e Tecelaxe de Calado)
(RD 739/1994, do 22 de abril)
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Familia: Téxtil, Confección e Pel
Formación achegada
Familia profesional

Téxtil, Confección e
Pel

Formación para validar

Ciclos formativos /
Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulo profesional:
Plans de seguridade na industria téxtil,
confección e pel.
(Curtidos)
(RD 736/1994, do 22 de abril)
(Procesos de Confección Industrial)
(RD 737/1994, do 22 de abril)
(Procesos de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 735/1994, do 22 de abril)
(Procesos Téxtiles de Fiadura e Tecelaxe de
Calado)
(RD 733/1994, do 22 de abril)
(Procesos Téxtiles de Tecelaxe de Punto)
(RD 734/1994, do 22 de abril)

Seguridade na industria téxtil, confección e pel
(Calzado e Marroquinaría)
(RD 742/1994, do 22 de abril)
(Confección)
(RD 743/1994, do 22 de abril)
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)
(Produción de Tecidos de Punto)
(RD 740/1994, do 22 de abril)
(Produción de Fiadura e Tecelaxe de Calado)
(RD 739/1994, do 22 de abril)

Módulo profesional:
Química dos tratamentos
(Curtidos)
(RD 736/1994, do 22 de abril)
(Procesos de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 735/1994, do 22 de abril)

Química téxtil
(Operacións de Ennobrecemento Téxtil)
(RD 741/1994, do 22 de abril)

ANEXO II
Validacións de módulos profesionais entre títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e pola
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
Validacións dos módulos profesionais de Formación e orientación laboral
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR
Formación e orientación laboral de calquera ciclo formativo, máis a
certificación de prevención de riscos laborais de nivel básico.

Formación e orientación laboral.
(calquera ciclo formativo)

Ciclo completo de grao superior de Prevención de Riscos Profesionais.
(Mantemento e Servizos á Produción)

Formación e orientación laboral.
(calquera ciclo formativo)

Validacións do módulo profesional de Empresa e iniciativa emprendedora
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Empresa e iniciativa emprendedora
(Lei orgánica 2/2006)

GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR
Administración, xestión e comercialización na pequena empresa.
(calquera ciclo formativo)

Empresa e iniciativa emprendedora.
(calquera ciclo formativo)
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Validacións do módulo profesional de Empresa e iniciativa emprendedora
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Empresa e iniciativa emprendedora
(Lei orgánica 2/2006)

Administración e xestión dun pequeno establecemento comercial.
Ciclo Comercio (Comercio e Márketing)

Empresa e iniciativa emprendedora.
(calquera ciclo formativo)

Organización e xestión dunha explotación agraria familiar.
Ciclo Traballos Forestais e de Conservación do Medio Natural
(RD 1713/1996, do 12 de xullo) (Agraria)
Ciclo Xardinaría (RD 1714/1996, do 12 de xullo) (Agraria)
Ciclo Explotacións Agrarias Extensivas (RD 1715/1996, do 12 de xullo)
(Agraria)
Ciclo Explotacións Agrícolas Intensivas (RD 1716/1996, do 12 de xullo)
(Agraria)
Ciclo Explotacións Gandeiras (RD 1717/1996, do 12 de xullo) (Agraria)

Empresa e iniciativa emprendedora.
(calquera ciclo formativo)

Ciclo completo de Xestión administrativa (RD 1662/1994, do 22 de xullo) Empresa e iniciativa emprendedora.
(Administración e Xestión)
(calquera ciclo formativo)
Administración, xestión e comercialización na pequena empresa.
(calquera ciclo formativo)

Empresa e iniciativa emprendedora.
(calquera ciclo formativo)

Organización e xestión dunha pequena empresa de actividades de
tempo libre e socioeducativas.
Ciclo Animación Sociocultural (Servizos
Empresa e iniciativa emprendedora.
Socioculturais e á Comunidade)
(calquera ciclo formativo)
Ciclo Animación de Actividades Físicas e Deportivas (Actividades Físicas
e Deportivas)
Ciclo Animación Turística (Hostalaría e Turismo)
Organización e control en axencias de viaxes.
Ciclo Axencias de Viaxes (Hostalaría e Turismo)

Empresa e iniciativa emprendedora.
(calquera ciclo formativo)

Administración de establecementos de restauración.
Ciclo Restauración (Hostalaría e Turismo)

Empresa e iniciativa emprendedora.
(calquera ciclo formativo)

Administración e xestión dunha unidade/gabinete de ortoprotésica.
Ciclo Ortoprotésica.
(Sanidade)

Empresa e iniciativa emprendedora.
(calquera ciclo formativo)

Organización, administración e xestión dunha unidade/gabinete de
próteses dentais.
Ciclo Próteses Dentais.
(Sanidade)

Empresa e iniciativa emprendedora.
(calquera ciclo formativo)

Administración e xestión dun gabinete audioprotesico.
Ciclo Audioprótese.
(Sanidade)

Empresa e iniciativa emprendedora.
(calquera ciclo formativo)

Organización e xestión dunha empresa agraria.
Ciclo Xestión e Organización dos
Empresa e iniciativa emprendedora.
Recursos Naturais e Paisaxísticos (Agraria) Ciclo Xestión e Organización (calquera ciclo formativo)
de Empresas Agropecuarias (Agraria)
Ciclo completo de Administración e Finanzas.
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)
(Administración e Xestión)

Empresa e iniciativa emprendedora.
(calquera ciclo formativo)
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Validacións dos módulos profesionais de Inglés
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de Inglés de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Lingua estranxeira (duración de 65 horas, segundo os reais decretos
polos que se establecen os títulos de formación profesional e as súas
ensinanzas mínimas)
Cando a lingua estranxeira cursada e superada sexa inglés.

0156. Inglés.

Lingua estranxeira ou da C.A.
Cando a lingua estranxeira cursada e superada sexa inglés.

0156. Inglés.

Módulos profesionais de Lingua
estranxeira de ciclos formativos de grao superior, en calquera das súas
0156. Inglés.
denominacións, sempre que sexa a mesma que a que se desexa validar.
GRAO SUPERIOR
Lingua estranxeira (Inglés).

0179. Inglés.

Lingua estranxeira (duración de 90 horas, segundo os reais decretos
polos que se establecen os títulos de formación profesional e as súas
ensinanzas mínimas)
Cando a lingua estranxeira cursada e superada sexa inglés.

0179. Inglés.

Lingua estranxeira en comercio internacional.
Cando a lingua estranxeira cursada e superada sexa inglés.

0179. Inglés.

Validacións dos módulos profesionais de Segunda lingua estranxeira
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO SUPERIOR
Segunda lingua estranxeira.
Cando a lingua estranxeira cursada e superada sexa a mesma que se desexa 180. Segunda lingua estranxeira.
validar.

Validacións do módulo profesional 0020 Primeiros auxilios
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermaría

Calquera ciclo formativo de calquera familia profesional en que apareza

Ciclo completo

0020. Primeiros auxilios

Administración e Xestión
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
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Administración e Xestión
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Xestión Administrativa
(RD 1662/1994, do 22 de xullo)

Técnico en Xestión Administrativa
(RD 1631/2009, do 30 de outubro)

Comunicación, arquivo da información e operatoria de teclados.

0437. Comunicación empresarial e atención ao cliente.

Xestión administrativa de compravenda.

0438. Operacións administrativas de compravenda.

Xestión administrativa de persoal.

0442. Operacións administrativas de recursos humanos.

Contabilidade xeral e tesouraría.

0441. Técnica contable.
0443. Tratamento da documentación contable.

Produtos e servizos financeiros e de seguros básicos.

0448. Operacións auxiliares de xestión de tesouraría.

Principios de xestión administrativa pública.

0439. Empresa e Administración.

Aplicacións informáticas.

0440. Tratamento informático da información.

Técnico superior en Secretariado
(RD 1658/1994, do 22 de xullo)

Técnico en Xestión Administrativa
(RD 1631/2009, do 30 de outubro)

Xestión de datos.
Elaboración e presentación de documentos e información.

0440. Tratamento informático da información.

Comunicación e relacións profesionais.

0437. Comunicación empresarial e atención ao cliente.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Secretariado
(RD 1658/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Asistencia á Dirección
(RD 1582/2011, do 4 de novembro)

Elementos de dereito.

0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial.

Xestión de datos.
Elaboración e presentación de documentos e información.

0649. Ofimática e proceso da información.

Comunicación e relacións profesionais.

0651. Comunicación e atención ao cliente.

Organización do servizo e traballos de secretariado.

0662. Organización de eventos empresariais.

Técnico superior en Administración e Finanzas
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Administración e Finanzas
(RD 1584/2011, do 4 de novembro)

Administración pública.

0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial.

Aplicacións informáticas e operatoria de teclados.

0649. Ofimática e proceso da información.

Recursos humanos.

0652. Xestión de recursos humanos.

Xestión financeira.
Produtos e servizos financeiros e de seguros.

0653. Xestión financeira.

Contabilidade e fiscalidade.

0654. Contabilidade e fiscalidade.

Xestión do aprovisionamento.

0655. Xestión loxística e comercial.

Proxecto empresarial.

0656. Simulación empresarial.

Técnico superior en Secretariado.
(RD 1658/1994, do 22 de xullo)
Elementos de dereito.

Técnico superior en Administración e Finanzas.
(RD 1584/2011, do 4 de novembro)
0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial.
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Administración e Xestión
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Xestión de datos.
Elaboración e presentación de documentos e información.

0649. Ofimática e proceso da información.

Comunicación e relacións profesionais.

0651. Comunicación e atención ao cliente.

Técnico superior en Administración e Finanzas
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Asistencia á Dirección
(RD 1582/2011, do 4 de novembro)

Administración pública.

0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial.

Aplicacións informáticas e operatorias de teclado.

0649. Ofimática e proceso da información.

Agraria
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Traballos Forestais e de Conservación do Medio Natural
(RD 1713/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Aproveitamento e Conservación do Medio Natural
(RD 1071/2012, do 13 de xullo)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Mecanización agraria. Instalacións agrarias.

0837. Maquinaria e instalacións forestais.

Aproveitamentos forestais.

0833. Aproveitamento do medio natural.

Aproveitamentos cinexéticos e piscícolas.

0834. Conservación das especies cinexéticas e piscícolas.

Produción de plantas.

0835. Produción de planta forestal en viveiro.

Conservación e defensa das masas forestais.

0409.
0479.
0832.
0836.

Actividades de uso público en espazos naturais.

0838. Uso público en espazos naturais.

Técnico en Xardinaría
(RD 1714/1996, do 12 de xullo)

Principios de sanidade vexetal.
Control fitosanitario.
Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas.
Prevención de incendios forestais.

Técnico en Aproveitamento e Conservación do Medio Natural
(RD 1071/2012, do 13 de xullo)

Mecanización agraria. Instalacións agrarias.

0837. Maquinaria e instalacións forestais.

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Produción de plantas.

0835. Produción de planta forestal en viveiro.

Técnico en Explotacións Agrarias Extensivas
(RD 1715/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Aproveitamento e Conservación do Medio Natural
(RD 1071/2012, do 13 de xullo)

Mecanización agraria. Instalacións agrarias.

0837. Maquinaria e instalacións forestais.

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Técnico en Explotacións Agrícolas Intensivas
(RD 1716/1996, do 12 de xullo)
Mecanización agraria. Instalacións agrarias.

Técnico en Aproveitamento e Conservación do Medio Natural
(RD 1071/2012, do 13 de xullo)
0837. Maquinaria e instalacións forestais.
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Agraria
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Produción de plantas.

0835. Produción de planta forestal en viveiro.

Técnico en Explotacións Gandeiras
(RD 1717/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Aproveitamento e Conservación do Medio Natural
(RD 1071/2012, do 13 de xullo)

Mecanización agraria. Instalacións agrarias.

0837. Maquinaria e instalacións forestais.

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.
Técnico en Xardinaría (RD
1714/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Xardinaría e Floraría (RD
1129/2010, do 10 de setembro)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Instalacións agrarias.

0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas.

Métodos de control fitosanitario.

0409. Principios de sanidade vexetal.
0479. Control fitosanitario.

Implantación de xardíns e zonas verdes.

0576. Implantación de xardíns e zonas verdes.

Conservación e mellora de xardíns e zonas verdes.

0577. Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes.

Produción de plantas.

0578. Produción de plantas e terróns de céspede en viveiro.

Xardinaría de interiores e arranxos florais.

0579. Composicións florais e con plantas.

Técnico en Explotacións Agrarias Extensivas
(RD 1715/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Xardinaría e Floraría
(RD 1129/2010, do 10 de setembro)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Instalacións agrarias.

0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas.

Métodos de control fitosanitario.

0409. Principios de sanidade vexetal.
0479. Control fitosanitario.

Técnico en Explotacións Agrícolas Intensivas
(RD 1716/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Xardinaría e Floraría
(RD 1129/2010, do 10 de setembro)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Instalacións agrarias.

0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas.

Métodos de control fitosanitario.

0409. Principios de sanidade vexetal.
0479. Control fitosanitario.

Produción de plantas.

0578. Produción de plantas e terróns de céspede en viveiros.

Técnico en Explotacións Gandeiras
(RD 1717/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Xardinaría e Floraría
(RD 1129/2010, do 10 de setembro)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Instalacións agrarias.

0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas.

Técnico en Traballos Forestais e de Conservación do Medio Natural
(RD 1713/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Xardinaría e Floraría
(RD 1129/2010, do 10 de setembro)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Instalacións agrarias.

0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas.
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Agraria
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Produción de plantas.
Técnico en Xardinaría
(RD 1714/1996, do 12 de xullo)

0578. Produción de plantas e terróns de céspede en viveiros.
Técnico en Produción Agroecolóxica
(RD 1633/2009, do 30 de outubro)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Instalacións agrarias.

0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas.

Técnico en Explotacións Agrarias Extensivas
(RD 1715/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Produción Agroecolóxica
(RD 1633/2009, do 30 de outubro)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Instalacións agrarias.

0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas.

Técnico en Explotacións Agrícolas Intensivas
(RD 1716/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Produción Agroecolóxica
(RD 1633/2009, do 30 de outubro)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Instalacións agrarias.

0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas.

Técnico en Explotacións Gandeiras
(RD 1717/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Produción Agroecolóxica
(RD 1633/2009, do 30 de outubro)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Instalacións agrarias.

0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas.

Técnico en Traballos Forestais e de Conservación do Medio Natural
(RD 1713/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Produción Agroecolóxica
(RD 1633/2009, do 30 de outubro)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Instalacións agrarias.

0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas.

Técnico en Explotacións Agrarias Extensivas
(RD 1715/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Produción Agropecuaria
(RD 1634/2009, do 30 de outubro)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Instalacións agrarias.

0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas.

Métodos de control fitosanitario.

0409. Principios de sanidade vexetal.
0479. Control fitosanitario.

Cultivos arbóreos e arbustivos. Cultivos herbáceos.

0475. Implantación de cultivos.
0476. Produción agrícola.

Manexo racional do gando. Produción gandeira ligada á terra.

0405. Fundamentos zootécnicos.
0477. Produción de leite, ovos e animais para vida.
0478. Produción de carne e outras producións gandeiras.

Técnico en Explotacións Agrícolas Intensivas
(RD 1716/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Produción Agropecuaria (RD
1634/2009, do 30 de outubro)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Instalacións agrarias.

0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas.

Métodos de control fitosanitario.

0409. Principios de sanidade vexetal.
0479. Control fitosanitario.
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Agraria
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

0475. Implantación de cultivos.
0476. Produción agrícola.

Cultivos hortícolas. Cultivos frutícolas.
Técnico en Explotacións Gandeiras
(RD 1717/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Produción Agropecuaria
(RD 1634/2009, do 30 de outubro)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Instalacións agrarias.

0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas.

Manexo racional do gando. Produción gandeira intensiva.

0405. Fundamentos zootécnicos.
0477. Produción de leite, ovos e animais para vida.
0478. Produción de carne e outras producións gandeiras.

Técnico en Traballos Forestais e de Conservación do Medio Natural
(RD 1713/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Produción Agropecuaria
(RD 1634/2009, do 30 de outubro)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Instalacións agrarias.

0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas.

Técnico en Xardinaría
(RD 1714/1996, do 12 de xullo)

Técnico en Produción Agropecuaria
(RD 1634/2009, do 30 de outubro)

Agrotecnoloxía.

0404. Fundamentos agronómicos.

Instalacións agrarias.

0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Xestión e Organización dos Recursos Naturais e
Paisaxísticos
(RD 1712/1996, do 12 de xullo)

Técnico superior en Paisaxismo e Medio Rural
(RD 259/2011, do 28 de febreiro)

Xestión e organización da produción de plantas.

0691. Xestión e organización do viveiro.

Mecanización e instalacións nunha empresa agraria.

0694. Maquinaria e instalacións agroforestais.

Instalación e mantemento de xardíns e restauración da paisaxe.

0697. Deseño de xardíns e restauración da paisaxe.
0698. Conservación de xardíns e céspedes deportivos.

Técnico superior en Xestión e Organización de Empresas Agropecuarias
(RD 1711/1996, do 12 de xullo)

Técnico superior en Paisaxismo e Medio Rural
(RD 259/2011, do 28 de febreiro)

Xestión e organización da produción de plantas.

0691. Xestión e organización do viveiro.

Fitopatoloxía.

0692. Fitopatoloxía.

Mecanización e instalacións nunha empresa agraria.

0694. Maquinaria e instalacións agroforestais.

Produción agrícola.

0695. Planificación de cultivos.
0696. Xestión de cultivos.

Técnico superior en Xestión e Organización dos Recursos Naturais e
Paisaxísticos
(RD 1712/1996, do 12 de xullo)

Técnico superior en Xestión Forestal e do Medio Natural
(RD 260/2011, do 28 de febreiro)

Xestión dos aproveitamentos forestais.

0810. Xestión dos aproveitamentos do medio forestal.

Xestión e organización da produción de plantas.

0811. Xestión e organización do viveiro forestal.

Protección das masas forestais.

0692. Fitopatoloxía.
0816. Defensa contra incendios forestais.
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Agraria
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Xestión dos aproveitamentos cinexéticos e piscícolas.

0812. Xestión cinexética.
0813. Xestión da pesca continental.

Xestión silvícola.

0814. Xestión de montes.

Xestión do uso público do medio natural.

0815. Xestión da conservación do medio natural.

Mecanización e instalacións nunha empresa agraria.

0694. Maquinaria e instalacións agroforestais.

Técnico superior en Xestión e Organización de Empresas Agropecuarias
(RD 1711/1996, do 12 de xullo)

Técnico superior en Xestión Forestal e do Medio Natural
(RD 260/2011, do 28 de febreiro)

Xestión e organización da produción de plantas.

0811. Xestión e organización do viveiro forestal.

Mecanización e instalacións nunha empresa agraria.

0694. Maquinaria e instalacións agroforestais.

Técnico superior en Xestión e Organización de Empresas Agropecuarias
(RD 1711/1996, do 12 de xullo)

Técnico superior en Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal
(RD 1585/2012, do 23 de novembro)

Produción gandeira.

1274. Organización e control da reprodución e cría.
1275. Xestión da produción animal.

Mecanización e instalacións nunha empresa agraria.

1278. Maquinaria e instalacións gandeiras.

Técnico superior en Xestión e Organización dos Recursos Naturais e
Paisaxísticos
(RD 1712/1996, do 12 de xullo)
Mecanización e instalacións nunha empresa agraria.

Técnico superior en Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal
(RD 1585/2012, do 23 de novembro)
1278. Maquinaria e instalacións gandeiras.

Artes Gráficas
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Impresión en Artes Gráficas
(RD 2425/1994, do 16 de decembro)

Técnico en Impresión Gráfica
(RD 1590/2011, do 4 de novembro)

Procesos de impresión en offset.

0877. Preparación e regulación de máquinas offset.
0878. Desenvolvemento da tiraxe offset.

Materias primas en artes gráficas. Procesos de impresión en offset.

0882. Preparación de materiais para impresión.

Técnico en Encadernación e Manipulación de Papel e Cartón
(RD 2426/1994, do 16 de decembro)

Técnico en Postimpresión e Acabamentos Gráficos
(RD 1683/2011, do 18 de novembro)

Procesos de encadernación e manipulación de papel.
Materias primas en artes gráficas.

1214. Guillotinaxe e pregado.

Procesos de manipulación de cartón.

1217. Troquelaxe.

Técnico en Preimpresión en Artes Gráficas
(RD 2424/1994, do 16 de decembro)

Técnico en Preimpresión Dixital
(RD 1586/2011, do 4 de novembro)

Tratamento de textos.

0866. Tratamento de textos.

Tratamento de imaxes.

0867. Tratamento de imaxe en mapa de bits.
0873. Ilustración vectorial.
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Artes Gráficas
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei orgánica 2/2006

Ensamblaxe e filmación de textos e imaxes.

0870. Compaxinación.

Materias primas de artes gráficas.

0871. Identificación de materiais en preimpresión.

Técnico en Encadernación e Manipulación de Papel e Cartón
(RD 2426/1994, do 16 de decembro)
Materias primas de artes gráficas.

Técnico en Preimpresión Dixital
(RD 1586/2011, do 4 de novembro)
0871. Identificación de materiais en preimpresión.

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Produción en Industrias de Artes Gráficas
(RD 2423/1994, do 16 de decembro)

Técnico superior en Deseño e Xestión da Produción Gráfica
(RD 175/2013, do 8 de marzo)

Materiais de produción en artes gráficas.

1417. Materiais de produción gráfica.

Procesos de preimpresión.

1478. Organización dos procesos de preimpresión dixital.

Procesos de impresión.

1540. Organización dos procesos de impresión gráfica.

Procesos de postimpresión.

1541. Organización dos procesos de postimpresión, transformados e
acabamentos.

Organización da produción nas industrias de artes gráficas.

1538. Xestión da produción na industria gráfica.

Técnico superior en Deseño e Produción Editorial
(RD 2422/1994, do 16 de decembro)

Técnico superior en Deseño e Xestión da Produción Gráfica
(RD 175/2013, do 8 de marzo)

Materiais de produción en artes gráficas.

1417. Materiais de produción gráfica.

Deseño gráfico.

1479. Deseño de produtos gráficos.

Técnico superior en Deseño e Produción Editorial
(RD 2422/1994, do 16 de decembro)

Técnico superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e
Multimedia
(RD 174/2013, do 8 de marzo)

Materiais de produción en artes gráficas.

1417. Materiais de produción gráfica.

Deseño gráfico.

1479. Deseño de produtos gráficos.

Produción editorial.

1482. Produción editorial.

Organización da produción nas industrias de artes gráficas.
Xestión de calidade nas industrias de artes
gráficas.

1481. Xestión da produción en procesos de edición.

Técnico superior en Produción en Industrias de Artes Gráficas
(RD 2423/1994, do 16 de decembro)

Técnico superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e
Multimedia
(RD 174/2013, do 8 de marzo)

Materiais de produción en artes gráficas.

1417. Materiais de produción gráfica.

Organización da produción nas industrias de artes gráficas.
Xestión de calidade nas industrias de artes gráficas.

1481. Xestión da produción en procesos de edición.

Procesos de preimpresión.

1478. Organización dos procesos de preimpresión dixital.
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Comercio e Márketing
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Comercio
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)

Técnico en Actividades Comerciais
(RD 1688/2011, do 18 de novembro)

Operacións de almacenaxe.

1228. Técnicas de almacén.

Animación do punto de venda.

1231. Dinamización do punto de venda.

Operacións de venda.

1232. Procesos de venda.

Administración e xestión dun pequeno establecemento comercial.

1227. Xestión dun pequeno comercio.

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Comercio Internacional
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Comercio Internacional
(RD 1574/2011, do 4 de novembro)

Xestión administrativa do comercio internacional.

0627. Xestión administrativa do comercio internacional.

Márketing internacional.

0823. Márketing internacional.

Negociación internacional.

0824. Negociación internacional.

Financiamento internacional.

0825. Financiamento internacional.

Medios de pagamento internacionais.

0826. Medios de pagamento internacionais.

Almacenaxe de produtos.

0625. Loxística de almacenamento.

Transporte internacional de mercadorías.

0622. Transporte internacional de mercadorías.

Técnico superior en Xestión do Transporte
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)
Ciclo completo.
Técnico superior en Administración e Finanzas
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)
(Administración)
Ciclo completo.
Técnico superior en Xestión Comercial e Márketing
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)
Loxística comercial.
Técnico superior en Administración e Finanzas
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)
(Administración)
Ciclo completo.
Técnico superior en Xestión Comercial e Márketing
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Comercio Internacional
(RD 1574/2011, do 4 de novembro)
0622. Transporte internacional de mercadorías.
0625. Loxística do almacenamento.
Técnico superior en Comercio Internacional
(RD 1574/2011, do 4 de novembro)
0623. Xestión económica e financeira da empresa.
Técnico superior en Comercio Internacional
(RD 1574/2011, do 4 de novembro)
0625. Loxística de almacenamento.
Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)
0623. Xestión económica e financeira da empresa.
Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)

Investigación comercial.

1010. Investigación comercial.

Políticas de márketing.

0930. Políticas de márketing.

Loxística comercial.

0625. Loxística de almacenamento.
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Comercio e Márketing
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Administración e Finanzas
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)
(Administración)

Técnico superior en Márketing e Publicidade
(RD 1571/2011, do 4 de novembro)

Ciclo completo.

0623. Xestión económica e financeira da empresa.

Técnico superior en Xestión Comercial e Márketing
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Márketing e Publicidade
(RD 1571/2011, do 4 de novembro)

Políticas de márketing.

0930. Políticas de márketing.

Técnico superior en Administración e Finanzas
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)
(Administración)

Técnico superior en Transporte e Loxística
(RD 1572/2011, do 4 de novembro)

Ciclo completo.

0623. Xestión económica e financeira da empresa.

Técnico superior en Comercio Internacional
(RD 1653/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Transporte e Loxística
(RD 1572/2011, do 4 de novembro)

Almacenaxe de produtos.

0625. Loxística de almacenamento.

Xestión administrativa do comercio internacional.

0627. Xestión administrativa do comercio internacional.

Transporte internacional de mercadorías.

0622. Transporte internacional de mercadorías.

Técnico superior en Xestión Comercial e Márketing
(RD 1651/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Transporte e Loxística
(RD 1572/2011, do 4 de novembro)

Loxística comercial.

0625. Loxística de almacenamento.

Técnico superior en Xestión do Transporte
(RD 1654/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Transporte e Loxística
(RD 1572/2011, do 4 de novembro)

Xestión administrativa do comercio internacional.

0627. Xestión administrativa do comercio internacional.

Comercialización do servizo de transporte.

0624. Comercialización do transporte e a loxística.

Planificación e xestión da explotación do transporte terrestre.
Organización do servizo de transporte terrestre.

0628. Organización do transporte de viaxeiros.
0629. Organización do transporte de mercadorías.

Almacenaxe de produtos.

0625. Loxística de almacenamento.

Edificación e Obra Civil
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Obras de Albanelaría (RD
2212/1993, do 17 de decembro)

Técnico en Construción
(RD 1575/2011, do 4 de novembro)

Obras de fábrica.

0997. Fábricas.

Revestimentos continuos conglomerados.

0998. Revestimentos.

Organización dos traballos de obras de albanelaría.

1001. Organización de traballos de construción.

Conducións lineais sen presión.

1002. Obras de urbanización.
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Edificación e Obra Civil
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

1004. Cubertas.
1005. Impermeabilizacións e illamentos.

Cubertas e impermeabilizacións.
Técnico en Obras de Formigón
(RD 2213/1993, do 17 de decembro)

Técnico en Construción
(RD 1575/2011, do 4 de novembro)

Encofrados e esteamentos.

0999. Encofrados.

Formigón. Armaduras.

1000. Formigón armado.

Organización dos traballos de obras de formigón.

1001. Organización de traballos de construción.

Conducións lineais sen presión.

1002. Obras de urbanización.

Técnico en Acabados de Construción
(RD 2211/1993, do 17 de decembro)

Técnico en Construción
(RD 1575/2011, do 4 de novembro)

Revestimentos continuos conglomerados.

0998. Revestimentos.

Solados e azulexados.

1003. Solados, azulexados e chapados.

Técnico en Obras de Albanelaría (RD
2212/1993, do 17 de decembro)

Técnico en Obras de Interior, Decoración e Rehabilitación
(RD 1689/2011, do 18 de novembro)

Revestimentos continuos conglomerados.

1194. Revestimentos continuos.

Organización dos traballos de obras de albanelaría.

1200. Organización de traballos de interior, decoración e rehabilitación.

Técnico en Obras de Formigón
(RD 2213/1993, do 17 de decembro)

Técnico en Obras de Interior, Decoración e Rehabilitación
(RD 1689/2011, do 18 de novembro)

Organización dos traballos de obras de formigón.

1200. Organización de traballos de interior, decoración e rehabilitación.

Técnico en Acabados de Construción
(RD 2211/1993, do 17 de decembro)

Técnico en Obras de Interior, Decoración e Rehabilitación
(RD 1689/2011, do 18 de novembro)

Solados e azulexados.

1003. Solados, azulexados e chapados.

Revestimentos continuos conglomerados.

1194. Revestimentos continuos.

Paneis prefabricados.

1195. Particións prefabricadas.

Revestimentos en láminas.

1198. Revestimentos lixeiros.

Pinturas e vernices.

1199. Pintura decorativa en construción.

Organización dos traballos de acabados de construción.

1200. Organización de traballos de interior, decoración e rehabilitación.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos Urbanísticos e
Operacións Topográficas
(RD 2209/1993, do 17 de decembro)
Implantacións de obra.
Técnico superior en Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de
Construción
(RD 2208/1993, do 17 de decembro)

Técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción
(RD 636/2015, do 10 de xullo)
0565. Implantacións de construción.
Técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción
(RD 636/2015, do 10 de xullo)

Medicións e valoracións.

0564. Medicións e valoracións de construción.

Normas e proxectos de construción.

0562. Estruturas de construción.
1288. Procesos construtivos en edificación.
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Edificación e Obra Civil
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Plans de obra.

0566. Planificación de construción.

Proxecto de edificación.

1288. Procesos construtivos en edificación.

Proxecto de obra civil.

1289. Procesos construtivos en obra civil.

Representacións de construción.

1287. Documentación de proxectos e obras de construción.

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos Urbanísticos e
Operacións Topográficas
(RD 2209/1993, do 17 de decembro)
Implantacións de obra
Técnico superior en Realización e Plans de Obra
(RD 2210/1993, do 17 de decembro)

Técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción
(RD 636/2015, do 10 de xullo)
0565. Implantacións de construción.
Técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción
(RD 636/2015, do 10 de xullo)

Organización de faenas de obra.

0564. Medicións e valoracións de construción.
1288. Procesos construtivos en edificación.
1289. Procesos construtivos en obra civil.

Plans de obra.

0566. Planificación de construción.

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos Urbanísticos e
Operacións Topográficas
(RD 2209/1993, do 17 de decembro)
Implantacións de obra.
Técnico superior en Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de
Construción
(RD 2208/1993, do 17 de decembro)

Técnico superior en Proxectos de Edificación
(RD 690/2010, do 20 de maio)
0565. Implantacións de construción.
Técnico superior en Proxectos de Edificación
(RD 690/2010, do 20 de maio)

Normas e proxectos de construción.

0562. Estruturas de construción.
0567. Deseño e construción de edificios.

Representacións de construción.

0563. Representacións de construción.

Medicións e valoracións.

0564. Medicións e valoracións de construción.

Plans de obra.

0566. Planificación de construción.

Proxecto de edificación.

0570. Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial.
0568. Instalacións en edificación.

Técnico superior en Realización e Plans de Obra
(RD 2210/1993, do 17 de decembro)

Técnico superior en Proxectos de Edificación
(RD 690/2010, do 20 de maio)

Plans de obra.

0566. Planificación de construción.

Organización de faenas de obra.

0564. Medicións e valoracións de construción.

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos Urbanísticos e
Operacións Topográficas
(RD 2209/1993, do 17 de decembro)

Técnico superior en Proxectos de Obra Civil
(RD 386/2011, do 18 de marzo)

Implantacións de obra.

0565. Implantacións de construción.

Ordenación urbana.
Trazados viarios e abastecementos.

0769. Urbanismo e obra civil.
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Edificación e Obra Civil
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Plans de urbanismo. Proxecto de urbanización.

0770. Redes e servizos en obra civil.
0772. Desenvolvemento de proxectos urbanísticos.
0563. Representacións de construción.

Traballos de campo e gabinete.

0771. Levantamentos topográficos.

Trazados viarios e abastecementos.

0770. Redes e servizos en obra civil.
0773. Desenvolvemento de proxectos de obras lineais.

Técnico superior en Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de
Construción
(RD 2208/1993, do 17 de decembro)

Técnico superior en proxectos de Obra Civil
(RD 386/2011, do 18 de marzo)

Normas e proxectos de construción.

0562. Estruturas de construción.

Representacións de construción.

0563. Representacións de construción.

Medicións e valoracións.

0564. Medicións e valoracións de construción.

Plans de obra.

0566. Planificación de construción.

Proxecto de obra civil.

0770. Redes e servizos en obra civil.
0772. Desenvolvemento de proxectos urbanísticos.

Técnico superior en Realización e Plans de Obra
(RD 2210/1993, do 17 de decembro)

Técnico superior en Proxectos de Obra Civil
(RD 386/2011, do 18 de marzo)

Organización de faenas de obra.

0564. Medicións e valoracións de construción.

Electricidade e Electrónica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas
(RD 623/1995, do 21 de abril)

Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)

Instalacións eléctricas de enlace e centros de transformación.

0236. Instalacións de distribución.

Instalacións singulares en vivendas e edificios.

0237. Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e
edificios.

Instalacións automatizadas en vivendas e edificios.

0238. Instalacións domóticas.

Mantemento de máquinas eléctricas.

0240. Máquinas eléctricas.

Electrotecnia.

0234. Electrotecnia.

Instalacións eléctricas de interior.

0235. Instalacións eléctricas interiores.

Automatismos e cadros eléctricos.

0232. Automatismos industriais.

Técnico en Equipamentos Electrónicos de Consumo
(RD 624/1995, do 21 de abril)
Electrónica xeral.
Electrónica dixital e microprogramable.

Técnicos en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)
0233. Electrónica.
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Electricidade e Electrónica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Mantemento Ferroviario
(RD 2047/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)

Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)

Electrotecnia.

0234. Electrotecnia.

Técnico en Instalación e Mantemento Electromecánico de Maquinaria e
Condución de Liñas
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)
Electrotecnia.

Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)
0234. Electrotecnia.

Técnico en Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización
e Produción de Calor
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)
Electrotecnia.

Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)
0234. Electrotecnia.

Técnico superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
(RD 622/1995, do 21 de abril)
Sistemas de telefonía.
Sistemas de radio e TV. Seguridade nas instalacións de
telecomunicación e informáticas.

Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)
0237. Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e
edificios.

Técnico en Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas
(RD 623/1995, do 21 de abril)

Técnico en Instalacións de Telecomunicacións
(RD 1632/2009, do 30 de outubro)

Instalacións singulares en vivendas e edificios.

0237. Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e
edificios.

Instalacións automatizadas en vivendas e edificios.

0238. Instalacións domóticas.

Instalacións eléctricas de interior.

0362. Instalacións eléctricas básicas.

Técnico en Equipamentos Electrónicos de Consumo
(RD 624/1995, do 21 de abril)

Técnico en Instalacións de Telecomunicacións
(RD 1632/2009, do 30 de outubro)

Sistemas electrónicos de información.

0360. Equipamentos microinformáticos.

Electrónica xeral.
Electrónica dixital e microprogramable.

0359. Electrónica aplicada.

Instalacións básicas.

0362. Instalacións eléctricas básicas.

Técnico en Explotación de Sistemas Informáticos
(RD 497/2003, do 2 de maio)
(Informática)

Técnico en Instalacións de Telecomunicacións
(RD 1632/2009, do 30 de outubro)

Ciclo completo.

0360. Equipamentos microinformáticos.

Técnico superior en Desenvolvemento de Produtos electrónicos
(RD 620/1995, do 21 de abril)
Ciclo completo.

Técnico en instalacións de Telecomunicacións
(RD 1632/2009, do 30 de outubro)
0359. Electrónica aplicada.

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Sistemas de Regulación e Control Automáticos
(RD 619/1995, do 21 de abril)

Técnico superior en Automatización e Robótica Industrial
(RD 1581/2011, do 4 de novembro)
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Electricidade e Electrónica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Sistemas de control secuencial.

0959. Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos.
0960. Sistemas secuenciais programables.

Sistemas de medida e regulación.

0961. Sistemas de medida e regulación.

Sistemas electrotécnicos de potencia.

0962. Sistemas de potencia.

Xestión do desenvolvemento de sistemas automáticos.

0963. Documentación técnica.

Informática industrial.

0964. Informática industrial.

Desenvolvemento de sistemas secuenciais. Desenvolvemento de
sistemas de medida e regulación.

0965. Sistemas programables avanzados.
0968. Integración de sistemas de automatización industrial.

Comunicacións industriais.

0967. Comunicacións industriais.

Técnico superior en Desenvolvemento de Produtos Electrónicos
(RD 620/1995, do 21 de abril)
Electrónica analóxica.
Lóxica dixital e microprogramable.
Técnico superior en Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificios
e Proceso
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)
Sistemas automáticos nas instalacións.
Técnico superior en Mantemento de Equipamento Industrial
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)

Técnico superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, do 21 de setembro)
1587. Sistemas electrónicos e fotónicos.
Técnico superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, do 21 de setembro)
1586. Sistemas electromecánicos e de fluídos.
Técnico superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, do 21 de setembro)

Montaxe e mantemento dos sistemas eléctrico e electrónico.

1585. Instalacións eléctricas.

Montaxe e mantemento dos sistemas hidráulico e pneumático.

1586. Sistemas electromecánicos e de fluídos.

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de
Fluídos, Térmicas e de Manutención
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)
Sistemas automáticos nas instalacións.
Técnico superior en Desenvolvemento de Produtos Electrónicos
(RD 620/1995, do 21 de abril)

Técnico superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, do 21 de setembro)
1586. Sistemas electromecánicos e de fluídos.
Técnico superior en Mantemento Electrónico
(RD 1578/2011, do 4 de novembro)

Electrónica analóxica.

1051. Circuítos electrónicos analóxicos.

Lóxica dixital e microprogramable.

1052. Mantemento de equipamentos microprogramables.

Desenvolvemento e construción de prototipos electrónicos.

1058. Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de
equipamentos electrónicos.

Mantemento de equipamentos electrónicos.

1059. Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico.

Técnico superior en Instalacións Electrotécnicas
(RD 621/1995, do 21 de abril)

Técnico superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
(RD 1127/2010, do 10 de setembro)

Desenvolvemento de instalacións eléctricas de distribución.

0522. Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de
transformación.

Técnicas e procesos en instalacións automatizadas nos edificios.

0523. Configuración de instalacións domóticas e automáticas.
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Electricidade e Electrónica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Desenvolvemento de instalacións electrotécnicas nos edificios.

0524. Configuración de instalacións eléctricas.

Xestión do desenvolvemento de instalacións electrotécnicas.
Informática técnica.

0519. Documentación técnica en instalacións eléctricas.

Técnicas e procesos nas instalacións singulares nos edificios.

0517. Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de
telecomunicacións.

Técnico superior en Sistemas de Regulación e Control Automáticos
(RD 619/1995, do 21 de abril)
Xestión do desenvolvemento de sistemas a automáticos.
Informática industrial.
Sistemas electrotécnicos de potencia.

Técnico superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
(RD 1127/2010, do 10 de setembro)
0519. Documentación técnica en instalacións eléctricas.

Técnico superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
(RD 622/1995, do 21 de abril)

Técnico superior en Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos
(RD 883/2011, do 24 de xuño)

Sistemas de telefonía.

0713. Sistemas de telefonía fixa e móbil.

Sistemas de radio e televisión.

0554. Sistemas de produción audiovisual.

Arquitectura de equipamentos e sistemas informáticos.
Sistemas operativos e linguaxes de programación.

0552. Sistemas informáticos e redes locais.

Xestión do desenvolvemento de sistemas de telecomunicación e
informáticos.

0601. Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións.

Desenvolvemento de sistemas de telecomunicación e informática.

0525. Configuración de infraestruturas de sistemas de
telecomunicacións.
0553. Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións.

Sistemas telemáticos.

0555. Redes telemáticas.

Enerxía e Auga
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización
e Produción de Calor
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)

Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)

Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe e o mantemento de
instalacións.

1562. Técnicas de mecanizado e unión.

Instalacións eléctricas e automatismos.

1561. Instalacións eléctricas en redes de auga.

Instalacións de auga e gas.

0310. Montaxe e mantemento de instalacións de auga.

Técnico en Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas
(RD 623/1995, do 21 de abril)
(Electricidade e Electrónica)
Ciclo formativo completo.

Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
1561. Instalacións eléctricas en redes de auga.
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Enerxía e Auga
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de
Construción
(RD 2208/1993, do 17 de decembro)
(Edificación e Obra Civil)

Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)

Proxectos de edificación.

1559. Implantación en redes de auga.

Técnico en Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións
do Buque
(RD 725/1994, do 22 de abril)
(Actividades Marítimo-Pesqueiras)
Ciclo completo.

Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
0310. Montaxe e mantemento de instalacións de auga.

Técnico superior en Supervisión e Control de Máquinas e Instalacións do
Buque
(RD 722/1994, do 22 de abril)
(Actividades Marítimo-Pesqueiras)
Ciclo completo.

Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
0310. Montaxe e mantemento de instalacións de auga.

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificio e
Proceso
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)

Técnico superior en Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica
(RD 1177/2008, do 11 de xullo)

Equipamentos para instalacións térmicas e de fluídos.

0121. Equipamentos e instalacións térmicas.

Execución de procesos de montaxe e instalacións.

0122. Procesos de montaxe de instalacións.

Representación gráfica en instalacións.

0123. Representación gráfica de instalacións.

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de
Fluídos, Térmicas e de Manutención
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)

Técnico superior en Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica
(RD 1177/2008, do 11 de xullo)

Instalacións de fluídos. Instalacións de procesos térmicos.

0121. Equipamentos e instalacións térmicas.

Técnicas de montaxe de instalacións.

0122. Procesos de montaxe de instalacións.

Representación gráfica en instalacións.

0123. Representación gráfica de instalacións.

Técnico superior en Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificio e
Proceso
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)
Execución de procesos de montaxe e instalacións.
Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de
Fluídos, Térmicas e de Manutención
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)
Técnicas de montaxe de instalacións.

Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
1580. Técnicas de montaxe en instalacións de auga.
Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
1580. Técnicas de montaxe en instalacións de auga.
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Enerxía e Auga
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Realización e Plans de Obra
(RD 2210/1993, do 17 de decembro)
(Edificación e Obra Civil)

Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)

Implantacións de obra. Plans de obra.

1572. Planificación e implantación.

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos Urbanísticos e
Operacións Topográficas
(RD 2209/1993, do 17 de decembro)
(Edificación e Obra Civil)
Implantacións de obra. Plans de obra.

Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
1572. Planificación e implantación.

Fabricación Mecánica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Fundición
(RD 2421/1994, do 16 de decembro)

Técnico en Conformación por Moldeamento de Metais e Polímeros
(RD 387/2011, do 18 de marzo)

Fusión e coada.

0724. Conformación por moldeamento pechado.
0725. Conformación por moldeamento aberto.
0007. Interpretación gráfica.

Sistemas de moldeamento e macharía.

0723. Elaboración de moldes e modelos.

Sistemas auxiliares de fabricación mecánica.

0722. Preparación de máquinas e instalacións de procesos
automáticos.

Control das características do produto fundido.

0006. Metroloxía e ensaios.

Técnico en Mecanizado
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)

Técnico en Conformación por Moldeamento de Metais e Polímeros
(RD 387/2011, do 18 de marzo)

Control das características do produto mecanizado.

0006. Metroloxía e ensaios.

Procedementos de mecanizado.

0007. Interpretación gráfica.

Sistemas auxiliares de fabricación mecánica.

0722. Preparación de máquinas e instalacións de procesos
automáticos.

Técnico en Soldadura e Caldeiraría
(RD 1657/1994, do 22 de xullo)

Técnico en Conformación por Moldeamento de Metais e Polímeros
(RD 387/2011, do 18 de marzo)

Desenvolvementos xeométricos en construcións metálicas.

0007. Interpretación gráfica.

Calidade en construcións metálicas.

0006. Metroloxía e ensaios.

Técnico en Tratamentos Superficiais e Térmicos
(RD 2420/1994, do 16 de decembro)
Sistemas auxiliares de fabricación mecánica.

Técnico en Conformación por Moldeamento de Metais e Polímeros
(RD 387/2011, do 18 de marzo)
0722. Preparación de máquinas e instalacións de procesos
automáticos.
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Fabricación Mecánica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Operacións de Transformación de Plásticos e Caucho
(RD 818/1993, do 28 de maio)
(Química)

Técnico en Conformación por Moldeamento de Metais e Polímeros
(RD 387/2011, do 18 de marzo)

Instalacións de transformación.

0722. Preparación de máquinas e instalacións de procesos
automáticos.

Transformación e moldeamento de plásticos. Transformación e
vulcanización de elastómeros.
Acabado e control de calidade de produtos de plástico e caucho.

0724. Conformación por moldeamento pechado.
0725. Conformación por moldeamento aberto.
0007. Interpretación gráfica.

Materiais poliméricos e as súas mesturas.

0726. Preparación de materias primas.

Técnico en Mecanizado
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)

Técnico en Mecanizado
(RD 1398/2007, do 29 de outubro)

Procedementos de mecanizado.

0001. Procesos de mecanizado.
0007. Interpretación gráfica.

Preparación e programación de máquinas de fabricación mecánica.

0002. Mecanizado por control numérico.

Sistemas auxiliares de fabricación mecánica.

0005. Sistemas automatizados.

Fabricación por arranque de labra.

0004. Fabricación por arranque de labra.

Fabricación por abrasión, conformado e procedementos especiais.

0003. Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e conformado e
por procesos especiais.

Control das características do produto mecanizado.

0006. Metroloxía e ensaios.

Técnico en Fundición
(RD 2421/1994, do 16 de decembro)

Técnico en Mecanizado
(RD 1398/2007, do 29 de outubro)

Fusión e coada.

0007. Interpretación gráfica.

Control das características do produto fundido.

0006. Metroloxía e ensaios.

Técnico en Soldadura e Caldeiraría
(RD 1657/1994, do 22 de xullo)

Técnico en Mecanizado
(RD 1398/2007, do 29 de outubro)

Desenvolvementos xeométricos en construcións metálicas.

0007. Interpretación gráfica.

Calidade en construcións metálicas.

0006. Metroloxía e ensaios.

Técnico en Soldadura e Caldeiraría
(RD 1657/1994, do 22 de xullo)

Técnico en Soldadura e Caldeiraría
(RD 1692/2007, do 14 de decembro)

Desenvolvementos xeométricos en construcións metálicas.

0007. Interpretación gráfica.

Trazado e conformado en construcións metálicas.

0091. Trazado, corte e conformado.

Mecanizado en construcións metálicas.

0092. Mecanizado.

Soldadura en atmosfera natural.

0093. Soldadura en atmosfera natural.

Soldadura en atmosfera protexida.

0094. Soldadura en atmosfera protexida.

Montaxe en construcións metálicas.

0095. Montaxe.

Calidade en construcións metálicas.

0006. Metroloxía e ensaios.

Técnico en Fundición
(RD 2421/1994, do 16 de decembro)

Técnico en Soldadura e Caldeiraría
(RD 1692/2007, do 14 de decembro)
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Fabricación Mecánica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Fusión e coada.

0007. Interpretación gráfica.

Control das características do produto fundido.

0006. Metroloxía e ensaios.

Técnico en Mecanizado
(RD 2419/1994, do 16 de decembro)

Técnico en Soldadura e Caldeiraría
(RD 1692/2007, do 14 de decembro)

Procedementos de mecanizado.

0007. Interpretación gráfica.

Control das características do produto mecanizado.

0006. Metroloxía e ensaios.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 1656/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 174/2008, do 8 de febreiro)

Representación en construcións metálicas.

0245. Representación gráfica en fabricación mecánica.

Solucións construtivas en construcións metálicas.
Desenvolvemento de proxectos en construcións metálicas.

0246. Deseño de construcións metálicas.

Execución de procesos en construcións metálicas.

0248. Procesos de mecanizado, corte e en construcións metálicas.
0249. Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas.

Definición de procesos en construcións metálicas.

0247. Definición de procesos de construcións metálicas.
0163. Programación da produción.

Xestión da calidade en construción metálica.

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos Mecánicos
(RD 2416/1994, do 16 de decembro)
Representación gráfica en fabricación mecánica.
Técnico superior en Produción por Mecanizado
(RD 2417/1994, do 16 de decembro)

Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 174/2008, do 8 de febreiro)
0245. Representación gráfica en fabricación mecánica.
Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 174/2008, do 8 de febreiro)

Programación da produción en fabricación mecánica.

0163. Programación da produción.

Control de calidade en fabricación mecánica.

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

Técnico superior en Produción por Fundición e Pulvimetalurxia
(RD 2418/1994, do 16 de decembro)

Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 174/2008, do 8 de febreiro)

Programación da produción en fabricación mecánica.

0163. Programación da produción.

Control de calidade en fabricación mecánica.

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

Técnico superior en Desenvolvemento e Fabricación de Produtos
Cerámicos
(RD 2038/1995, do 22 de decembro)
(Vidro e Cerámica)

Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 174/2008, do 8 de febreiro)

Xestión de calidade en industrias cerámicas.

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

Organización da produción en industrias cerámicas.

0163. Programación da produción.
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Fabricación Mecánica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos Mecánicos
(RD 2416/1994, do 16 de decembro)

Técnico superior en Deseño en Fabricación Mecánica
(RD 1630/2009 do 30 de outubro)

Representación gráfica en fabricación mecánica.

0245. Representación gráfica en fabricación mecánica.

Desenvolvemento de produtos mecánicos.

0427. Deseño de produtos mecánicos.

Matrices, moldes e utensilios.

0428. Deseño de utensilios de procesamento de chapa e estampación.
0429. Deseño de moldes e modelos de fundición.

Automatización da fabricación.

0431. Automatización da fabricación.

Técnicas de fabricación mecánica.

0432. Técnicas de fabricación mecánica.

Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 1656/1994, do 22 de xullo)
Representación en construcións metálicas.
Técnico superior en Produción por Mecanizado
(RD 2417/1994, do 16 de decembro)

Técnico superior en Deseño en Fabricación Mecánica
(RD 1630/2009 do 30 de outubro)
0245. Representación gráfica en fabricación mecánica.
Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación
Mecánica
(RD 1687/2007, do 14 de decembro)

Definición de procesos de mecanizado, conformado e montaxe.

0160. Definición de procesos de mecanizado, conformado e montaxe.
0007. Interpretación gráfica.

Programación de máquinas de control numérico para fabricación
mecánica.

0002. Mecanizado por Control Numérico.
0161. Fabricación asistida por computador (CAM).

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.

0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.

Programación da produción en fabricación mecánica.

0163. Programación da produción.

Execución de procesos de mecanizado, conformado e montaxe.

0164. Execución de procesos de fabricación.

Control de calidade en fabricación mecánica.

0165. Xestión da Calidade, Prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
0166. Verificación de produtos.

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos Mecánicos
(RD 2416/1994, do 16 de decembro)
Representación gráfica en fabricación mecánica.
Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 1656/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación
Mecánica
(RD 1687/2007, do 14 de decembro)
0007. Interpretación gráfica.
Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación
Mecánica
(RD 1687/2007, do 14 de decembro)

Definición de procesos en construcións metálicas.

0163. Programación da produción.

Xestión da calidade en construción metálica.

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

Técnico superior en Produción por Fundición e Pulvimetalurxia
(RD 2418/1994, do 16 de decembro)

Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación
Mecánica
(RD 1687/2007, do 14 de decembro)

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.

0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

Programación da produción en fabricación mecánica.

0163. Programación da produción.
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Fabricación Mecánica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Control de calidade en fabricación mecánica.
Técnico superior en Desenvolvemento e Fabricación de Produtos
Cerámicos
(RD 2038/1995, do 22 de decembro)
(Vidro e Cerámica)

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
0166. Verificación de produtos.
Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación
Mecánica
(RD 1687/2007, do 14 de decembro)

Xestión de calidade en industrias cerámicas.

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

Organización da produción en industrias cerámicas.

0163. Programación da produción.

Técnico superior en Produción por Fundición e Pulvimetalurxia
(RD 2418/1994, do 16 de decembro)

Técnico superior en Programación da Produción en Moldeamento de
Metais e Polímeros
(RD 882/2011, do 24 de xuño)

Definición de procesos de fundición e pulvimetalurxia.
Execución de procesos de fundición.
Execución de procesos de pulvimetalurxia.

0007. Interpretación gráfica.
0531. Moldeamento pechado.
0532. Moldeamento aberto.

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.

0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.

Programación da produción en fabricación mecánica.

0163. Programación da produción.

Control de calidade en fabricación mecánica.

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
0533. Verificación de produtos conformados.

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos Mecánicos
(RD 2416/1994, do 16 de decembro)
Representación gráfica en fabricación mecánica.
Técnico superior en Produción por Mecanizado
(RD 2417/1994, do 16 de decembro)

Técnico superior en Programación da Produción en Moldeamento de
Metais e Polímeros
(RD 882/2011, do 24 de xuño)
0007. Interpretación gráfica.
Técnico superior en Programación da Produción en Moldeamento de
Metais e Polímeros
(RD 882/2011, do 24 de xuño)

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.

0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.

Programación da produción en fabricación mecánica.

0163. Programación da produción.

Control de calidade en fabricación mecánica.

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
0533. Verificación de produtos conformados.

Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 1656/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Programación da Produción en Moldeamento de
Metais e Polímeros
(RD 882/2011, do 24 de xuño)

Definición de procesos en construcións metálicas.

0163. Programación da produción.

Xestión da calidade en construción metálica.

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

Técnico en Soldadura e Caldeiraría
(RD 1657/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Programación da Produción en Moldeamento de
Metais e Polímeros
(RD 882/2011, do 24 de xuño)
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Fabricación Mecánica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Desenvolvementos xeométricos en construcións metálicas.

0007. Interpretación gráfica.

Técnico superior en Plásticos e Caucho
(RD 813/1993, do 28 de maio)
(Química)

Técnico superior en Programación da Produción en Moldeamento de
Metais e Polímeros
(RD 882/2011, do 24 de xuño)

Organización e control do proceso de produción.
Instalacións de transformación de plásticos e caucho.
Procesado de plásticos. Procesado de caucho.

0007.
0531.
0532.
0163.

Interpretación gráfica.
Moldeamento pechado.
Moldeamento aberto.
Programación da produción.

Instalacións de transformación de plásticos e caucho.

0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.

Control de calidade en transformación de plásticos e caucho.

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
0533. Verificación de produtos conformados.
Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación
Mecánica
(RD 1687/2007, do 14 de decembro)

Técnico en Fundición
(RD 2421/1994, do 16 de decembro)
Fusión e coada.

0007. Interpretación gráfica.

Técnico superior en Desenvolvemento e Fabricación de Produtos
Cerámicos
(RD 2038/1995, do 22 de decembro)
(Vidro e Cerámica)

Técnico superior en Programación da Produción en Moldeamento de
Metais e Polímeros
(RD 882/2011, do 24 de xuño)

Xestión de calidade en industrias cerámicas.

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

Organización da produción en industrias cerámicas.

0163. Programación da produción.

Hostalaría e Turismo
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Cociña
(RD 2219/1993, do 17 de decembro

Técnico en Cociña e Gastronomía (RD
1396/2007, do 29 de outubro)

Ofertas gastronómicas e sistemas de aprovisionamento.

0045. Ofertas gastronómicas.

Preelaboración e conservación de alimentos.

0046. Preelaboración e conservación de alimentos.

Técnicas culinarias.

0047. Técnicas culinarias.

Repostaría.

0026. Procesos básicos de pastelaría e repostaría.
0028. Sobremesas en restauración.

Elaboracións e produtos culinarios.

0048. Produtos culinarios.

Técnico en Pastelaría e Panadaría
(RD 2220/1993, do 17 de decembro)
Técnicas de pastelaría, panadaría e conservación de alimentos.

Técnico en Cociña e Gastronomía
(RD 1396/2007, do 29 de outubro)
0026. Procesos básicos de pastelaría e repostaría.
0028. Sobremesas en restauración.
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Hostalaría e Turismo
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Servizos de Restaurante e Bar
(RD 2221/1993, do 17 de decembro)

Técnico en Cociña e Gastronomía
(RD 1396/2007, do 29 de outubro)

Ofertas gastronómicas e sistemas de aprovisionamento.

0045. Ofertas gastronómicas.

Técnico en Panificación e Repostaría
(RD 2057/1995, do 22 de decembro)
(Industrias alimentarias)

Técnico en Cociña e Gastronomía (RD
1396/2007, do 29 de outubro)
0026. Procesos básicos de pastelaría e repostaría.
0028. Sobremesas en restauración.

Elaboracións básicas de pastelaría.
Técnico en Servizos de Restaurante e Bar
(RD 2221/1993, do 17 de decembro)

Técnico en Servizos en Restauración
(RD 1690/2007, do 14 de decembro)

Ofertas gastronómicas e sistemas de aprovisionamento.

0045. Ofertas gastronómicas.

Bebidas.
Técnicas elementais de cociña.

0152. Servizos en bar-cafetaría.

Técnicas de servizo e atención ao cliente.

0153. Servizos en restaurante e eventos especiais.

Técnico en Cociña
(RD 2219/1993, do 17 de decembro)

Técnico en Servizos en Restauración
(RD 1690/2007, do 14 de decembro)

Ofertas gastronómicas e sistemas de aprovisionamento.

0045. Ofertas gastronómicas.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Axencias de Viaxes
(RD 2215/1993, do 17 de decembro)

Técnico superior en Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos
(RD 1254/2009, do 24 de xullo)

Produción e venda de servizos turísticos en axencias de viaxes.

0398. Venda de servizos turísticos.
0397. Xestión de produtos turísticos.

Xestión económico-administrativa en axencias de viaxes.
Organización e control en axencias de viaxes.

0399. Dirección de entidades de intermediación turística.
0402. Empresa e iniciativa emprendedora.

Comercialización de produtos e servizos turísticos.

0173. Márketing turístico.
0171. Estrutura do mercado turístico.

Técnico superior en Aloxamento
(RD 2216/1993, do 17 de decembro)
Comercialización de produtos e servizos turísticos.
Técnico superior en Axencias de Viaxes
(RD 2215/1993, do 17 de decembro)
Comercialización de produtos e servizos turísticos.
Técnico superior en Información e Comercialización Turística
(RD 2217/1993, do 17 de decembro)
Deseño e comercialización de produtos turísticos locais e rexionais.
Técnico superior en Restauración
(RD 2218/1993, do 17 de decembro)

Técnico superior en Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos
(RD 1254/2009, do 24 de xullo)
0173. Márketing turístico.
0171. Estrutura do mercado turístico.
Técnico superior en Xestión de Aloxamentos Turísticos
(RD 1686/2007, do 14 de decembro)
0173. Márketing turístico.
0171. Estrutura do mercado turístico.
Técnico superior en Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos
(RD 1254/2009, do 24 de xullo)
0173. Márketing turístico.
0171. Estrutura do mercado turístico
Técnico superior en Dirección de Cociña
(RD 687/2010, do 20 de maio. Corrección Real decreto 687/2010, do 20
de maio)
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Hostalaría e Turismo
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Procesos de cociña.

0497. Procesos de preelaboración e conservación en cociña.
0499. Procesos de elaboración culinaria.

Procesos de pastelaría e panadaría.

0498. Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña.

Administración de establecementos de restauración. Márketing en
restauración.

0503. Xestión administrativa e comercial en restauración.

Técnico superior en Restauración
(RD 2218/1993, do 17 de decembro)

Técnico superior en Dirección de Servizos de Restauración
(RD 688/2010, do 20 de maio)

Procesos de servizo.

0509. Procesos de servizos en bar-cafetaría.
0510. Procesos de servizos en restaurante.

Administración de establecementos de restauración. Márketing en
restauración.

0503. Xestión administrativa e comercial en restauración.

Técnico superior en Aloxamento
(RD 2216/1993, do 17 de decembro)

Técnico superior en Xestión de Aloxamentos Turísticos
(RD 1686/2007, do 14 de decembro)

Recepción e atención ao cliente.

0176. Recepción e reservas.
0177. Recursos humanos no aloxamento.
0172. Protocolo e relacións públicas.

Rexedoría de pisos.

0175. Xestión do departamento de pisos.

Organización e control do aloxamento.

0174. Dirección de aloxamentos turísticos.

Comercialización de produtos e servizos turísticos.

0173. Márketing turístico.
0171. Estrutura do mercado turístico.

Técnico superior en Información e Comercialización Turísticas
(RD 2217/1993, do 17 de decembro)
Deseño e comercialización de produtos turísticos locais e rexionais.
Técnico superior en Axencias de Viaxes
(RD 2215/1993, do 17 de decembro)
Comercialización de produtos e servizos turísticos.
Técnico superior en Información e Comercialización Turísticas
(RD 2217/1993, do 17 de decembro)

Técnico superior en Xestión de Aloxamentos Turísticos
(RD 1686/2007, do 14 de decembro)
0173. Márketing turístico.
0171. Estrutura do mercado turístico.
Técnico superior en Guía, Información e Asistencias Turísticas
(RD 1255/2009, do 24 de xullo)
0173. Márketing turístico.
0171. Estrutura do mercado turístico.
Técnico superior en Guía, Información e Asistencias Turísticas
(RD 1255/2009, do 24 de xullo)

Deseño e comercialización de produtos turísticos locais e rexionais.

0387.
0173.
0171.
0384.

Deseño de produtos turísticos.
Márketing turístico.
Estrutura do mercado turístico.
Recursos turísticos.

Información turística en destino.

0171. Estrutura do mercado turístico.
0385. Servizos de información turística.
0172. Protocolo e relacións públicas.

Produtos e destinos turísticos nacionais e internacionais.

0383. Destinos turísticos.
0384. Recursos turísticos.

Asistencia e guía de grupos.

0386. Procesos de guía e asistencia turística.
0172. Protocolo e relacións públicas.
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Hostalaría e Turismo
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Aloxamento
(RD 2216/1993, do 17 de decembro)

Técnico superior en Guía, Información e Asistencias Turísticas
(RD 1255/2009, do 24 de xullo)

Comercialización de produtos e servizos turísticos.

0173. Márketing turístico.
0171. Estrutura do mercado turístico.

Imaxe Persoal
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Estética Persoal Decorativa
(RD 630/1995, do 21 de abril)

Técnico en Estética e Beleza
(RD 256/2011, do 28 de febreiro)

Depilación mecánica e técnicas complementarias.

0635. Depilación mecánica e decoloración da peluxe.

Técnicas de hixiene facial e corporal.

0633. Técnicas de hixiene facial e corporal.

Maquillaxe.

0634. Maquillaxe.

Escultura de uñas e estética de mans e pés.

0636. Estética de mans e pés.
0637. Técnicas de uñas artificiais.

Promoción e venda de produtos e servizos no ámbito da estética persoal. 0643. Márketing e venda en imaxe persoal.
Anatomía e fisioloxía humanas básicas.

0640. Imaxe corporal e hábitos saudables.

Cosmetoloxía aplicada á estética decorativa.

0641. Cosmetoloxía para estética e beleza.

Técnico en Peiteado
(RD 629/1995, do 21 de abril)
Anatomía e fisioloxía humanas básicas.
Técnico en Peiteado (RD
629/1995, do 21 de abril)

Técnico en Estética e Beleza
(RD 256/2011, do 28 de febreiro)
0640. Imaxe corporal e hábitos saudables.
Técnico en Peiteado e Cosmética Capilar
(RD 1588/2011, do 4 de novembro)

Peiteados, acabamentos e recollidos.

0842. Peiteados e recollidos.

Cambios de cor no cabelo.

0843. Coloración capilar.

Cosmetoloxía aplicada á perrucaría.

0844. Cosmética para peiteado.

Corte do cabelo e técnicas complementarias.

0845. Técnicas de corte do cabelo.

Cambios de forma no cabelo.

0846. Cambios de forma permanente no cabelo.

Hixiene e tratamentos capilares.

0849. Análise capilar.

Técnicas básicas de manicura e pedicura.

0636. Estética de mans e pés.

Anatomía e fisioloxía humanas básicas.
Hixiene, desinfección e esterilización aplicadas á perrucaría

0640. Imaxe corporal e hábitos saudables.

Técnico en Estética Persoal Decorativa
(RD 630/1995, do 21 de abril)
Escultura de uñas e estética de mans e pés.

Técnico en Peiteado e Cosmética Capilar
(RD 1588/2011, do 4 de novembro)
0636. Estética de mans e pés.
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Imaxe Persoal
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Anatomía e fisioloxía humanas básicas.

0640. Imaxe corporal e hábitos saudables.

Promoción e venda de produtos e servizos no ámbito da estética persoal. 0643. Márketing e venda en imaxe persoal.
GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Asesoría de Imaxe Persoal
(RD 627/1995, do 21 de abril)

Técnico superior en Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa
(RD 1685/2011, do 18 de novembro)

Asesoría de beleza.

1182. Deseño de imaxe integral.

Estilismo no vestir.

1183. Estilismo en vestiario e complementos.

Protocolo e usos sociais.

1185. Protocolo e organización de eventos.
1186. Usos sociais.

Técnicas de embelecemento persoal.

1187. Asesoría estética.
1184. Asesoría de peiteado.

Imaxe persoal e comunicación.

1188. Habilidades comunicativas.

Técnico superior en Estética
(RD 628/1995, do 21 de abril)

Técnico superior en Estética Integral e Benestar
(RD 881/2011, do 24 de xuño)

Diagnóstico e protocolo de procesos de estética integral.

0751. Dermoestética.

Electroestética.

0744. Aparatoloxía estética.

Masaxe.

0747. Masaxe estética.
0748. Drenaxe estética e técnicas por presión.

Estética hidrotermal.

0745. Estética hidrotermal.

Depilación.

0746. Depilación avanzada.

Microimplantación de pigmentos.

0749. Micropigmentación.

Anatomía, fisioloxía e patoloxía humanas aplicadas á estética integral.

0750. Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal.

Cosmetoloxía aplicada á estética integral.

0752. Cosmética aplicada á estética e benestar.

Técnico superior en Estética
(RD 628/1995, do 21 de abril)

Técnico superior en Estilismo e Dirección de Peiteado (RD 1577/2011, do
4 de novembro)

Anatomía, fisioloxía e patoloxía humanas aplicadas á estética integral.

0750. Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal.

Imaxe e Son
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Laboratorio de Imaxe
(RD 2037/1995, do 22 de decembro)
Tratamento de imaxes fotográficas por procedementos dixitais.

Técnico en Vídeo Disc-Jockey e Son
(RD 556/2012, do 23 de marzo)
1304. Toma e edición dixital de imaxe.
GRAO SUPERIOR
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Imaxe e Son
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Realización de Audiovisuais e Espectáculos
(RD 2035/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Animacións 3D, Xogos e Contornos Interactivos
(RD 1583/2011, do 4 de novembro)

Realización multimedia.
Técnico superior en Imaxe
(RD 2033/1995, do 22 de decembro)

1090. Realización de proxectos multimedia interactivos.
Técnico superior en Iluminación, Captación e Tratamento de Imaxe
(RD 1686/2011, do 18 de novembro)

Imaxe fotográfica.

1163. Proxectos fotográficos.
1164. Toma fotográfica.

Aplicacións fotográficas.

1164. Toma fotográfica.
1165. Tratamento fotográfico dixital.

Iluminación de espazos escénicos.

1160. Proxectos de iluminación.
1161. Luminotecnia.
1162. Control da iluminación.

Imaxe audiovisual.

1158. Planificación de cámara en audiovisuais.
1159. Toma de imaxe audiovisual.
1167. Gravación e edición de reportaxes audiovisuais.

Técnico superior en Realización de Audiovisuais e Espectáculos
(RD 2035/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Realización de Proxectos Audiovisuais e
Espectáculos
(RD 1680/2011, do 18 de novembro)

Realización en cine e vídeo.

0902. Planificación da realización en cine e vídeo.
0903. Procesos de realización en cine e vídeo.

Realización en televisión.

0904. Planificación da realización en televisión.
0905. Procesos de realización en televisión.

Montaxe/edición e posprodución de audiovisuais.

0906. Planificación da montaxe e posprodución de audiovisuais.
0907. Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais.

Sistemas técnicos de realización.

0910. Medios técnicos audiovisuais e escénicos.

Técnico superior en Realización de Audiovisuais e Espectáculos
(RD 2035/1995, do 22 de decembro)
Sistemas técnicos de realización.
Técnico superior en Produción de Audiovisuais, Radio e Espectáculos
(RD 2034/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Produción de Audiovisuais e Espectáculos
(RD 1681/2011, do 18 de novembro)
0910. Medios técnicos audiovisuais e escénicos.
Técnico superior en Produción de Audiovisuais e Espectáculos
(RD 1681/2011, do 18 de novembro)

Produción de cine/vídeo. Produción de televisión.

0915. Planificación de proxectos audiovisuais.

Produción de cine/vídeo.

0916. Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia

Produción de televisión. Produción de radio.

0917. Xestión de proxectos de televisión e radio.

Produción de espectáculos.

0918. Planificación de proxectos de espectáculos e eventos.
0919. Xestión de proxectos de espectáculos e eventos.

Linguaxes audiovisuais e escénicas.

0920. Recursos expresivos audiovisuais e escénicos.

Medios técnicos audiovisuais.

0910. Medios técnicos audiovisuais e escénicos.

Xestión e promoción de producións audiovisuais, radiofónicas e
espectáculos.

0921. Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos.
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Imaxe e Son
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Produción de Audiovisuais, Radio e Espectáculos
(RD 2034/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Realización de Proxectos Audiovisuais e
Espectáculos
(RD 1681/2011, do 18 de novembro)

Medios técnicos audiovisuais.

0910. Medios técnicos audiovisuais e escénicos.

Técnico superior en Son
(RD 2036/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Son para Audiovisuais e Espectáculos
(RD 1682/2011, do 18 de novembro)

Son en producións audiovisuais.

1098. Son para audiovisuais.

Gravacións musicais.

1100. Gravación en estudo.

Sonorización industrial e de espectáculos.

1101. Axustes de sistemas de sonorización.

Posprodución de audio.

1102. Posprodución de son.

Comunicación audiovisual e expresión sonora.

1104. Comunicación e expresión sonora.

Industrias Alimentarias
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Elaboración de Aceites e Zumes
(RD 2053/1995, do 22 de decembro)

Técnico en Aceites de Oliva e Viños
(RD 1798/2008, do 3 de novembro)

Materias primas, produtos e procesos na industria oleícola e extractiva.

0316. Materias primas e produtos na industria oleícola, vinícola e
doutras bebidas.
0321. Análise sensorial.

Operacións de proceso de extracción de aceites e zumes.

0317. Extracción de aceites de oliva.

Operacións de proceso de acondicionamento de aceites e zumes.

0319 Acondicionamento de aceites de oliva.

Hixiene e seguridade na industria alimentaria.

0031. Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos.

Operacións e control de almacén.

0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.

Sistemas de control e auxiliares dos proceses.

0116. Principios de mantemento electromecánico.

Técnico en Elaboración de Viños e Outras Bebidas
(RD 2055/1995, do 22 de decembro)

Técnico en Aceites de Oliva e Viños
(RD 1798/2008, do 3 de novembro)

Materias primas, produtos e procesos na industria de bebidas.

0316. Materias primas e produtos na industria oleícola, vinícola e
doutras bebidas.
0321. Análise sensorial.

Operacións de vinificación.

0318. Elaboración de viños.

Destilaría-licoraría.

0320. Elaboración doutras bebidas e derivados.

Hixiene e seguridade na industria alimentaria.

0031. Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos.

Operacións e control de almacén.

0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.

Sistemas de control e auxiliares dos procesos.

0116. Principios de mantemento electromecánico.
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Industrias Alimentarias
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Pastelaría e Panadaría
(RD 2220/1993, do 17 de decembro)
(Hostalaría e Turismo)

Técnico en Aceites de Oliva e Viños
(RD 1798/2008, do 3 de novembro)

Ofertas gastronómicas e sistemas de aprovisionamento.
Técnico en Conservaría Vexetal, Cárnica e de Peixe
(RD 2052/1995, do 22 de decembro)

0030. Operacións de control de almacén na industria alimentaria.
Técnico en Elaboración de Produtos Alimenticios
(RD 452/2010, do 16 de abril)

Operacións e control de almacén.

0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.

Hixiene e seguridade na industria alimentaria.

0031. Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos.

Operacións básicas de elaboración de conservas.

0142. Operacións de acondicionamento de materias primas.

Tratamentos finais de conservación. Envasado e embalaxe.

0143. Tratamentos de transformación e conservación.

Materias primas, procesos e produtos na industria conserveira.

0141. Materias primas na industria alimentaria.
0145. Procesos tecnolóxicos na industria alimentaria.

Sistemas de control e auxiliares dos procesos.

0116. Principios de mantemento electromecánico.

Técnico en Matadoiro e Carnizaría-Chacinaría
(RD 2051/1995, do 22 de decembro)

Técnico en Elaboración de Produtos Alimenticios
(RD 452/2010, do 16 de abril)

Operacións e control de almacén.

0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.

Chacinaría.

0142. Operacións de acondicionamento de materias primas.

Hixiene e seguridade na industria alimentaria.

0031. Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos.

Tecnoloxía da carne.

0141. Materias primas na industria alimentaria.
0145. Procesos tecnolóxicos na industria alimentaria.

Técnico en Elaboración de Produtos Lácteos
(RD 2054/1995, do 22 de decembro)

Técnico en Elaboración de Produtos Alimenticios
(RD 452/2010, do 16 de abril)

Operacións e control de almacén.

0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.

Hixiene e seguridade na industria alimentaria.

0031. Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos.

Operacións de proceso de leites de consumo e xeados.

0142. Operacións de acondicionamento de materias primas.

Queixaría e mantecaría. Envasado e embalaxe.

0143. Tratamentos de transformación e conservación.

Leite, produtos lácteos e procesos.

0141. Materias primas na industria alimentaria.
0145. Procesos tecnolóxicos na industria alimentaria.

Sistemas de control e auxiliares dos procesos.

0116. Principios de mantemento electromecánico.

Técnico en Elaboración de Aceites e Zumes
(RD 2053/1995, do 22 de decembro)

Técnico en Elaboración de Produtos Alimenticios
(RD 452/2010, do 16 de abril)

Sistemas de control e auxiliares dos procesos.

0116. Principios de mantemento electromecánico.

Operacións e control de almacén.

0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.

Hixiene e seguridade na industria alimentaria.

0031. Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos.

Técnico en Elaboración de Viños e Outras Bebidas
(RD 2055/1995, do 22 de decembro)
Sistemas de control e auxiliares dos procesos.

Técnico en Elaboración de Produtos Alimenticios
(RD 452/2010, do 16 de abril)
0116. Principios de mantemento electromecánico.
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Industrias Alimentarias
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Operacións e control de almacén.

0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.

Hixiene e seguridade na industria alimentaria

0031. Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos.

Técnico en Moenda e Industrias do Cereal
(RD 2056/1995, do 22 de decembro)

Técnico en Elaboración de Produtos Alimenticios
(RD 452/2010, do 16 de abril)

Operacións e control de almacén.

0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.

Sistemas de control e auxiliares dos procesos.

0116. Principios de mantemento electromecánico.

Hixiene e seguridade na industria alimentaria.

0031. Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos.

Técnico en Panificación e Repostaría
(RD 2057/1995, do 22 de decembro)

Técnico en Elaboración de Produtos Alimenticios
(RD 452/2010, do 16 de abril)

Operacións e control de almacén.

0030. Operacións de control de almacén na industria alimentaria.

Hixiene e seguridade na industria alimentaria.

0031. Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos.

Sistemas de control e auxiliares dos procesos.

0116. Principios de mantemento electromecánico.

Técnico en Panificación e Repostaría
(RD 2057/1995, do 22 de decembro)

Técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría
(RD 1399/2007, do 29 de outubro)

Materias primas, produtos e procesos en panadaría, pastelaría e
confeitaría.

0024. Materias primas e procesos en panadaría, pastelaría e
repostaría.

Panadaría e bolaría.

0025. Elaboracións de panadaría-bolaría.

Elaboracións básicas de pastelaría.

0026. Procesos básicos de pastelaría e repostaría.
0028. Sobremesas en restauración.

Especialidades e acabados de pastelaría e confeitaría.

0027. Elaboracións de confeitaría e outras especialidades.

Operacións e control de almacén.

0030. Operacións de control de almacén na industria alimentaria.

Hixiene e seguridade na industria alimentaria.

0031. Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos.

Técnico en Pastelaría e Panadaría
(RD 2220/1993, do 17 de decembro)
(Hostalaría e Turismo)

Técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría
(RD 1399/2007, do 29 de outubro)

Panificación e pastelaría salgada.

0025. Elaboracións de panadaría-bolaría.

Técnicas de pastelaría, panadaría e conservación de alimentos.

0026. Procesos básicos de pastelaría e repostaría.
0028. Sobremesas en restauración.

Deseño de decoracións en pastelaría e montaxe de servizos.

0032. Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría.

Produtos de pastelaría e repostaría.

0029. Produtos de obradoiro.

Ofertas gastronómicas e sistemas de aprovisionamento.

0030. Operacións de control de almacén na industria alimentaria.

Técnico en Cociña
(RD 2219/1993, do 17 de decembro)
(Hostalaría e Turismo)
Repostaría.

Técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría
(RD 1399/2007, do 29 de outubro)
0026. Procesos básicos de pastelaría e repostaría.
0028. Sobremesas en restauración.
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Industrias Alimentarias
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Comercio
(RD 1655/1994, do 22 de xullo)
(Comercio)

Técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría
(RD 1399/2007, do 29 de outubro)

Ciclo completo.

0032. Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría.
GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Industria Alimentaria
(RD 2050/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
(RD 451/2010, do 16 de abril)

Loxística.
Comercialización de produtos alimentarios.

0084. Comercialización e loxística na industria alimentaria.

Xestión de calidade.
Técnicas de protección ambiental.

0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.

Procesos na industria alimentaria.

0462. Tecnoloxía alimentaria.

Elaboración de produtos alimentarios. Sistemas automáticos de
produción na industria alimentaria.

0465. Tratamentos de preparación e conservación dos alimentos.
0469. Procesos integrados na industria alimentaria.
0191. Mantemento electromecánico en industrias de proceso.

Organización e control dunha unidade de produción.

0466. Organización da produción alimentaria.

Microbioloxía e química alimentarias.

0464. Análise de alimentos.
0467. Control microbiolóxico e sensorial dos alimentos.

Técnico superior en Industria Alimentaria
(RD 2050/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, do 14 de decembro)

Loxística.
Comercialización de produtos alimentarios.

0084. Comercialización e loxística na industria alimentaria.

Técnicas de protección ambiental. Xestión de calidade.

0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.

Informática e Comunicacións
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos
(RD 1660/1994, do 22 de xullo)

Técnico en Sistemas Microinformáticos e Redes
(RD 1691/2007, do 14 de decembro)

Ciclo completo.

0225. Redes locais.

Ciclo completo.

0222. Sistemas operativos monoposto.

Ciclo completo.

0224. Sistemas operativos en rede.

Técnico en Explotación de Sistemas Informáticos
(RD 497/2003, do 2 de maio)

Técnico en Sistemas Microinformáticos e Redes
(RD 1691/2007, do 14 de decembro)

Instalación e mantemento de servizos de redes locais.

0225. Redes locais.

Instalación e mantemento de equipamentos e sistemas informáticos.

0221. Montaxe e mantemento de equipamentos.
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Informática e Comunicacións
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Implantación e mantemento de aplicacións ofimáticas e corporativas.
Operacións con bases de datos ofimáticas e corporativas.

0223. Aplicacións ofimáticas.

Instalación e mantemento de servizos da internet.

0227. Servizos de rede.

Mantemento de portais de información.

0228. Aplicacións web.

Sistemas operativos en contornos monousuario e multiusuario.

0222. Sistemas operativos monoposto.
0224. Sistemas operativos en rede.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos
(RD 1660/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede
(RD 1629/2009, do 30 de outubro)

Sistemas informáticos monousuario e multiusuario.

0369. Implantación de sistemas operativos.

Redes de área local.

0370. Planificación e administración de redes.

Sistemas xestores de bases de datos.

0372. Xestión de bases de datos.
0377. Administración de sistemas xestores de bases de datos.

Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas
(RD 1661/1994, do 22 de xullo)
Desenvolvemento de aplicacións en contornos de cuarta xeración e con
ferramentas CASE.
Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos
(RD 1660/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede
(RD 1629/2009, do 30 de outubro)
0372. Xestión de bases de datos.
0377. Administración de sistemas xestores de base de datos.
Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma
(RD 450/2010, do 16 de abril)

Sistemas informáticos monousuario e multiusuario. Redes de área local.

0483. Sistemas informáticos.

Sistemas xestores de bases de datos.

0484. Bases de datos.

Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas
(RD 1661/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma
(RD 450/2010, do 16 de abril)

Sistemas informáticos multiusuario e en rede.

0483. Sistemas informáticos.

Desenvolvemento de aplicacións en contornos de cuarta xeración e con
ferramentas CASE.

0484. Bases de datos.
0486. Acceso a datos.

Programación en linguaxes estruturadas.

0485. Programación.

Análise e deseño detallado de aplicacións informáticas de xestión.

0487. Contornos de desenvolvemento.

Deseño e realización de servizos de presentación en contornos gráficos. 0488. Desenvolvemento de interfaces.
Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos
(RD 1660/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web
(RD 686/2010, do 20 de maio)

Sistemas informáticos monousuario e multiusuario. Redes de área local.

0483. Sistemas informáticos.

Sistemas xestores de bases de datos.

0484. Bases de datos.

Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas
(RD 1661/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web
(RD 686/2010, do 20 de maio)

Sistemas informáticos multiusuario e en rede.

0483. Sistemas informáticos.

Desenvolvemento de aplicacións en contornos de cuarta xeración e con
ferramentas CASE.

0484. Bases de datos.
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Informática e Comunicacións
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Programación en linguaxes estruturadas.

0485. Programación.

Análise e deseño detallado de aplicacións informáticas de xestión.

0487. Contornos de desenvolvemento.

Instalación e Mantemento
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas
(RD 623/1995, do 21 de abril)
(Electricidade e Electrónica)
Automatismos e cadros eléctricos.
Técnico en Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización
e Produción de Calor
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)

Técnico en Instalacións Frigoríficas e de Climatización
(RD 1793/2010, do 30 de decembro)
0038. Instalacións eléctricas e automatismos.
Técnico en Instalacións Frigoríficas e de Climatización
(RD 1793/2010, do 30 de decembro)

Máquinas e equipamentos frigoríficos.

0036. Máquinas e equipamentos térmicos.

Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe e o mantemento de
instalacións.

0037. Técnicas de montaxe de instalacións.

Instalacións eléctricas e automatismos.

0038. Instalacións eléctricas e automatismos.

Instalacións frigoríficas.

0040. Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración
comercial.
0041. Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais.

Instalacións de climatización e ventilación.

0042. Montaxe e mantemento de instalacións de climatización,
ventilación e extracción.

Técnico en Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións
do Buque
(RD 725/1994, do 22 de abril)
(Actividades Marítimo-Pesqueiras)
Instalacións e máquinas eléctricas. Automatización: regulación e control.
Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de
Fluídos, Térmicas e de Manutención
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)
Técnicas de montaxe de instalacións.
Técnico superior en Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificio e
Proceso
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)
Execución de procesos de montaxe de instalacións.
Técnico en Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas
(RD 623/1995, do 21 de abril)
(Electricidade e Electrónica)
Automatismos e cadros eléctricos.

Técnico en Instalacións Frigoríficas e de Climatización
(RD 1793/2010, do 30 de decembro)
0038. Instalacións eléctricas e automatismos.
Técnicos en Instalacións Frigoríficas e de Climatización
(RD 1793/2010, do 30 de decembro)
0037. Técnicas de montaxe de instalacións.
Técnico en Instalacións Frigoríficas e de Climatización
(RD 1793/2010, do 30 de decembro)
0037. Técnicas de montaxe de instalacións.
Técnico en Instalacións de Produción de Calor
(RD 1792/2010, do 30 de decembro)
0038. Instalacións eléctricas e automatismos.
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Instalación e Mantemento
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Instalación e Mantemento Electromecánico de Máquinas e
Condución de Liñas
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)

Técnicos en Instalacións de Produción de Calor
(RD 1792/2010, do 30 de decembro)

Ciclo completo.

0038. Instalacións eléctricas e automatismos.

Técnico en Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización
e Produción de Calor
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)

Técnico en Instalacións de Produción de Calor
(RD 1792/2010, do 30 de decembro)

Máquinas e equipamentos frigoríficos.

0036. Máquinas e equipamentos térmicos.

Instalacións de produción de calor.

0302. Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas.
0392. Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar.

Instalacións de auga e gas.

0310. Montaxe e mantemento de instalacións de auga.
0393. Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles
líquidos.

Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe e o mantemento de
instalacións.

0037. Técnicas de montaxe de instalacións.

Instalacións eléctricas e automatismos.

0038. Instalacións eléctricas e automatismos.

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de
Fluídos, Térmicas e de Manutención
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)
Técnicas de montaxe de instalacións.
Técnico superior en Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificio e
Proceso
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)
Execución de procesos de montaxe de instalacións.
Técnico en Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización
e Produción de Calor
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)

Técnico en Instalacións de Produción de Calor
(RD 1792/2010, do 30 de decembro)
0037. Técnicas de montaxe de instalacións.
Técnico en Instalacións de Produción de Calor
(RD 1792/2010, do 30 de decembro)
0037. Técnicas de montaxe de instalacións.
Técnico en Mantemento Electromecánico
(RD 1589/2011, do 4 de novembro)

Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe e o mantemento de
instalacións.

0950. Técnicas de unión e montaxe.

Electrotecnia.

0951. Electricidade e automatismos eléctricos.

Técnico en Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización
e Produción de Calor
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)
Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe e o mantemento de
instalacións.
Técnico en Mantemento Ferroviario
(RD 2047/1995, do 22 de decembro)

Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Auga
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1562. Técnicas de mecanizado e unión.
Técnico en Mantemento Electromecánico
(RD 1589/2011, do 4 de novembro)

Técnicas de mecanizado para o mantemento e a montaxe.

0949. Técnicas de fabricación.
0950. Técnicas de unión e montaxe.

Electrotecnia.

0951. Electricidade e automatismos eléctricos.

Montaxe e mantemento mecánicos.

0953. Montaxe e mantemento mecánicos.
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Instalación e Mantemento
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Automatismos eléctricos, pneumáticos e hidráulicos.

0952. Automatismos pneumáticos e hidráulicos.

Montaxe e mantemento eléctricos.

0954. Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico.

Técnico en Instalación e Mantemento Electromecánico de Maquinaria e
Condución de Liñas
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)

Técnico en Mantemento Electromecánico
(RD 1589/2011, do 4 de novembro)

Técnicas de mecanizado para o mantemento e a montaxe.

0949. Técnicas de fabricación.
0950. Técnicas de unión e montaxe.

Electrotecnia.

0951. Electricidade e automatismos eléctricos.

Automatismos eléctricos, pneumáticos e hidráulicos.

0952. Automatismos pneumáticos e hidráulicos.

Montaxe e mantemento mecánicos.

0953. Montaxe e mantemento mecánicos.

Montaxe e mantemento eléctricos.

0954. Montaxe e mantemento eléctrico-electrónicos.

Condución e mantemento de liñas automatizadas.

0955. Montaxe e mantemento de liñas automatizadas.

Técnico en Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións
do Buque
(RD 725/1994, do 22 de abril)
(Actividades Marítimo-Pesqueiras)
Ciclo completo.

Técnico en Mantemento Electromecánico
(RD 1589/2011, do 4 de novembro)
0952. Automatismos pneumáticos e hidráulicos.

Técnico en Soldadura e Caldeiraría
(RD 1657/1994, do 22 de xullo)
(Fabricación mecánica)

Técnico en Mantemento Electromecánico
(RD 1589/2011, do 4 de novembro)
0949. Técnicas de fabricación.
0950. Técnicas de unión e montaxe.

Ciclo completo.
Técnico en Equipamentos e Instalacións Electrotécnicas
(RD 623/1995, do 21 de abril)
(Electricidade e Electrónica)
Electrotecnia.

Técnico en Mantemento Electromecánico
(RD 1589/2011, do 4 de novembro)
0951. Electricidade e automatismos eléctricos.

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de
Fluídos, Térmicas e de Manutención
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)
Técnicas de montaxe e instalacións.

Técnico en Mantemento Electromecánico
(RD 1589/2011, do 4 de novembro)
0950. Técnicas de unión e montaxe.

Técnico superior en Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificio e
Proceso
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)
Execución de procesos de montaxe de instalacións.

Técnico en Mantemento Electromecánico
(RD 1589/2011, do 4 de novembro)
0950. Técnicas de unión e montaxe

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificio e
Proceso
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)
Procesos e xestión do mantemento e montaxe de instalacións.
Calidade no mantemento e montaxe de equipamentos e instalacións.

Técnico superior en Mantemento de Instalacións
Térmicas e de Fluídos
(RD 220/2008, do 15 de febreiro)
0133. Xestión da montaxe, da calidade e do mantemento.
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Instalación e Mantemento
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Execución de procesos de montaxe de instalacións.

0122. Procesos de montaxe de instalacións.

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos.

0135. Mantemento de instalacións frigoríficas e de climatización.
0136. Mantemento de instalacións caloríficas e de fluídos.

Proxectos de modificación de instalacións térmicas e de fluídos.

0134. Configuración de instalacións térmicas e de fluídos.

Sistemas automáticos nas instalacións.

0120. Sistemas eléctricos e automáticos.

Equipamentos para instalacións térmicas e de fluídos.

0121. Equipamentos e instalacións térmicas.
0124. Enerxías renovables e eficiencia enerxética.

Representación gráfica en instalacións.

0123. Representación gráfica de instalacións.

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de
Fluídos, Térmicas e de Manutención
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos
(RD 220/2008, do 15 de febreiro)

Instalacións de fluídos.
Instalacións de procesos térmicos.

0121. Equipamentos e instalacións térmicas.

Técnicas de montaxe de instalacións.

0122. Procesos de montaxe de instalacións.

Representación gráfica en instalacións.

0123. Representación gráfica de instalacións.

Técnico superior en Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificio e
Proceso
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións
Térmicas e de Fluídos
(RD 219/2008, do 15 de febreiro)

Execución de procesos de montaxe de instalacións.

0122. Procesos de montaxe de instalacións.

Equipamentos para instalacións térmicas e de fluídos.

0121. Equipamentos e instalacións térmicas.
0124. Enerxías renovables e eficiencia enerxética.

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de
Fluídos, Térmicas e de Manutención
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións
Térmicas e de Fluídos
(RD 219/2008, do 15 de febreiro)

Instalacións de fluídos.
Instalacións de procesos térmicos.

0121. Equipamentos e instalacións térmicas.

Procesos e xestión de montaxe de instalacións.

0128. Planificación da montaxe de instalacións.

Sistemas automáticos nas instalacións.

0120. Sistemas eléctricos e automáticos.

Representación gráfica en instalacións.

0123. Representación gráfica de instalacións.

Proxectos de instalacións térmicas e de fluídos.

0127.
0125.
AQS.
0126.
0124.

Técnicas de montaxe de instalacións.

0122. Procesos de montaxe de instalacións.

Técnico superior en Mantemento e Montaxe de Instalacións de Edificio
Proceso
(RD 2044/1995, do 22 de decembro)

Configuración de instalacións de fluídos.
Configuración de instalacións de climatización, calefacción e
Configuración de instalacións frigoríficas.
Enerxías renovables e eficiencia enerxética.

Técnico superior en Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica
(RD 1177/2008, do 11 de xullo)
(Enerxía e Auga)

Execución de procesos de montaxe de instalacións.

0122. Procesos de montaxe de instalacións.

Equipamentos para instalacións térmicas e de fluídos.

0121. Equipamentos e instalacións térmicas.
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Instalación e Mantemento
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Representación gráfica en instalacións.

0123. Representación gráfica de instalacións.

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de
Fluídos, Térmicas e de Manutención
(RD 2042/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica
(RD 1177/2008, do 11 de xullo)
(Enerxía e Auga)

Instalacións de fluídos. Instalacións de procesos térmicos.

0121. Equipamentos e instalacións térmicas.

Técnicas de montaxe de instalacións.

0122. Procesos de montaxe de instalacións.

Representación gráfica en instalacións.

0123. Representación gráfica de instalacións.

Técnico superior en Mantemento de Equipamento Industrial
(RD 2043/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Mecatrónica Industrial
(RD 1576/2011, do 4 de novembro)

Procesos e xestión do mantemento. Calidade no mantemento e montaxe
0942. Procesos e xestión de mantemento e calidade.
de equipamentos e instalacións.
Montaxe e mantemento do sistema mecánico.

0935. Sistemas mecánicos.

Montaxe e mantemento dos sistemas hidráulico e pneumático.

0936. Sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Montaxe e mantemento dos sistemas eléctrico e electrónico.

0937. Sistemas eléctricos e electrónicos.

Montaxe e mantemento de sistemas automáticos de produción.

0943. Integración de sistemas.

Proxectos de modificación do equipamento industrial.

0941. Configuración de sistemas mecatrónicos.
0944. Simulación de sistemas mecatrónicos.

Técnicas de fabricación para o mantemento e a montaxe.

0939. Procesos de fabricación.

Representación gráfica en maquinaria.

0940. Representación gráfica de sistemas mecatrónicos.

Elementos de máquinas.

0938. Elementos de máquinas.

Técnico superior en Automoción
(RD 1648/1994, do 22 de xullo)
(Mantemento de Vehículos Autopropulsados)

Técnico superior en Mecatrónica Industrial
(RD 1576/2011, do 4 de novembro)

Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe.
Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares. Elementos amovibles e
fixos non estruturais.

0935. Sistemas mecánicos.

Madeira, Moble e Cortiza
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Fabricación Industrial de Carpintaría e Moble
(RD 731/1994, do 22 de abril)

Técnico en Carpintaría e Moble
(RD 1128/2010, do 10 de setembro)

Materiais e produtos en industrias da madeira.

0538. Materiais en carpintaría e moble.

Control de almacén en industrias da madeira.

0542. Control de almacén.

Montaxe industrial de carpintaría e moble.

0546. Montaxe de carpintaría e moble.

Aplicación de acabados en carpintaría e moble.

0547. Acabados en carpintaría e moble.
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Madeira, Moble e Cortiza
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Fabricación á Medida e Instalación de Carpintaría e Moble
(RD 732/1994, do 22 de abril)

Técnico en Carpintaría e Moble
(RD 1128/2010, do 10 de setembro)

Materiais e produtos en industrias da madeira.

0538. Materiais en carpintaría e moble.

Operacións básicas de mecanizado en carpintaría e moble á medida.

0540. Operacións básicas de carpintaría.
0541. Operacións básicas de mobiliario.

Fabricación á medida en carpintaría e moble.

0540. Operacións básicas de carpintaría.
0541. Operacións básicas de mobiliario.

Técnico en Transformación de Madeira e Cortiza
(RD 730/1994, do 22 de abril)

Técnico en Carpintaría e Moble
(RD 1128/2010, do 10 de setembro)

Materiais e produtos en industrias da madeira.

0538. Materiais en carpintaría e moble.

Control de almacén en industrias da madeira.

0542. Control de almacén.

Mecanizado industrial da madeira.

0540. Operacións básicas de carpintaría.
0541. Operacións básicas de mobiliario.
0544. Mecanizado de madeira e derivados.

Técnico en Fabricación á Medida e Instalación de Carpintaría e Moble
(RD 732/1994, do 22 de abril)

Técnico en Instalación e Amoblamento
(RD 880/2011, do 24 de xuño)

Materiais e produtos en industrias da madeira.

0538. Materiais en carpintaría e moble.

Definición de solucións en carpintaría e moble á medida.

0539. Solucións construtivas.
0778. Planificación da instalación.

Operacións básicas de mecanizado en carpintaría e moble á medida.

0540. Operacións básicas de carpintaría.
0541. Operacións básicas de mobiliario

Fabricación á medida en carpintaría e moble.

0540. Operacións básicas de carpintaría.
0541. Operacións básicas de mobiliario.
0542. Control de almacén.

Instalación e acabado en carpintaría e moble á medida.

0779. Instalación de mobiliario.
0780. Instalación de carpintaría.
0781. Instalación de estruturas de madeira.

Técnico en Fabricación Industrial de Carpintaría e Moble
(RD 731/1994, do 22 de abril)

Técnico en Instalación e Amoblamento
(RD 880/2011, do 24 de xuño)

Materiais e produtos en industrias da madeira.

0538. Materiais en carpintaría e moble.

Mecanizado industrial da madeira.

0540. Operacións básicas de carpintaría.
0541. Operacións básicas de mobiliario.

Control de almacén en industrias da madeira.

0542. Control de almacén.

Técnico en Transformación de Madeira e Cortiza
(RD 730/1994, do 22 de abril)

Técnico en Instalación e Amoblamento
(RD 880/2011, do 24 de xuño)

Control de almacén en industrias da madeira.

0542. Control de almacén.

Materiais e produtos en industrias da madeira.

0538. Materiais en carpintaría e moble.

Mecanizado industrial da madeira.

0540. Operacións básicas de carpintaría.
0541. Operacións básicas de mobiliario.
GRAO SUPERIOR
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Madeira, Moble e Cortiza
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Desenvolvemento de Produtos en Carpintaría e
Moble
(RD 728/1994, do 22 de abril)

Técnico superior en Deseño e Amoblamento
(RD 1579/2011, do 4 de novembro)

Procesos en industrias da madeira.

0982. Procesos en industrias de carpintaría e moble.

Definición de produto en carpintaría e moble.

0984. Representación en carpintaría e mobiliario.

Construción e análise de prototipos de carpintaría e moble.

0985. Prototipos en carpintaría e moble.
0988. Instalacións de carpintaría e mobiliario.

Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble.

0986. Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble.

Técnico superior en Produción de Madeira e Moble
(RD 729/1994, do 22 de abril)

Técnico superior en Deseño e Amoblamento
(RD 1579/2011, do 4 de novembro)

Procesos en industrias da madeira.

0982. Procesos en industrias de carpintaría e moble.

Fabricación e instalación de carpintaría e moble.

0983. Fabricación en carpintaría e moble.
0988. Instalacións de carpintaría e mobiliario.

Fabricación automatizada en industrias da madeira e o moble.

0987. Automatización en carpintaría e moble.

Xestión de almacén en industrias da madeira e o moble.
Xestión e control da produción en industrias da madeira e o moble

0990. Xestión da produción en carpintaría e moble.

Marítimo-Pesqueira
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Operacións de Cultivo Acuícola
(RD 726/1994, do 22 de abril)

Técnico en Cultivos Acuícolas
(RD 254/2011, do 28 de febreiro)

Instalacións e equipamentos de cultivo.

0706. Instalacións e equipamentos de cultivo.

Técnicas do cultivo de moluscos.

0705. Técnicas de engorda de moluscos.
0708. Técnicas de criadeiro de moluscos.

Técnicas do cultivo de crustáceos.

0709. Técnicas de cultivo de crustáceos.

Técnicas do cultivo de peixes.

0707. Técnicas de criadeiro de peixes.
0704. Técnicas de engorda de peixes.

Técnicas de cultivo auxiliares.

0703. Técnicas de cultivos auxiliares.

Técnico en Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións
do Buque
(RD 725/1994, do 22 de abril)

Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)

Operación e mantemento dos equipamentos de propulsión e servizos.

1172. Mantemento da planta propulsora e maquinaria auxiliar.
1177. Procedementos de garda de máquinas.

Instalacións e máquinas eléctricas.

1175. Mantemento das instalacións e máquinas eléctricas en buques e
embarcacións.
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Marítimo-Pesqueira
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Automatización: regulación e control.

1174. Regulación e mantemento de automatismos en buques e
embarcacións.

Operación e mantemento dos sistemas frigoríficos e de produción.

1176. Instalación e mantemento de maquinaria de frío e climatización
en buques e embarcacións.

Operacións auxiliares de mantemento industrial.

1173. Procedementos de mecanizado e soldadura en buques e
embarcacións.

Seguridade, supervivencia e primeiros auxilios no mar.

1032. Seguridade marítima.
1033. Atención sanitaria a bordo.

Técnico en Pesca e Transporte Marítimo
(RD 724/1994, do 22 de abril)

Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)

Seguridade, supervivencia e primeiros auxilios no mar.

1032. Seguridade marítima.
1033. Atención sanitaria a bordo.

Automatización: regulación e control.

1174. Regulación e mantemento de automatismos en buques e
embarcacións.

Técnico superior en Supervisión e Control de Máquinas e Instalacións do
Buque
(RD 722/1994, do 22 de abril)
Seguridade, supervivencia e primeiros auxilios no mar.
Técnico en Operación, Control e Mantemento de Máquinas e Instalacións
do Buque
(RD 725/1994, do 22 de abril)
Seguridade, supervivencia e primeiros auxilios no mar.
Técnico en Pesca e Transporte Marítimo
(RD 724/1994, do 22 de abril)

Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
1032. Seguridade marítima.
1033. Atención sanitaria a bordo.
Técnico en Navegación e Pesca de Litoral
(RD 1144/2012, do 27 de xullo)
1033. Atención sanitaria a bordo.
1032. Seguridade marítima.
Técnico en Navegación e Pesca de Litoral
(RD 1144/2012, do 27 de xullo)

Navegación e comunicacións do buque.

1027. Técnicas de navegación e comunicacións.

Pesca, extracción e conservación.

1029. Pesca de litoral.

Administración do buque.

1030. Despacho e administración do buque.

Seguridade, supervivencia e primeiros auxilios no mar.

1033. Atención sanitaria a bordo.
1032. Seguridade marítima.

Estabilidade e manobra do buque.

1035. Técnicas de manobra.
1036. Estabilidade, trimaxe e estiba do buque.

Técnico superior en Supervisión e Control de Máquinas e Instalacións do
Buque
(RD 722/1994, do 22 de abril)
Seguridade, supervivencia e primeiros auxilios no mar.
Técnico en Mergullo de Media Profundidade
(RD 727/1994, do 22 de abril)

Técnico en Navegación e Pesca de Litoral
(RD 1144/2012, do 27 de xullo)
1033. Atención sanitaria a bordo.
1032. Seguridade marítima.
Técnico en Operacións Subacuáticas e Hiperbáricas
(RD 1073/2012, do 13 de xullo)
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Marítimo-Pesqueira
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Inmersión a media profundidade.

0758. Intervención hiperbárica con aire e nitrox.
0759. Instalacións e equipamentos hiperbáricos.

Reparacións en flotación e reflotacións.

0760. Reparacións e reflotacións.

Procedementos de corte e soldadura subacuáticos.

0761. Corte e soldadura.

Traballos subacuáticos de obras hidráulicas e con explosivos.

0762. Construción e obra hidráulica.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Produción Acuícola
(RD 723/1994, do 22 de abril)

Técnico superior en Acuicultura
(RD 1585/2011, do 4 de novembro)

Organización do proceso produtivo acuícola.

1019. Instalacións, innovación e sistemas de automatización en
acuicultura.
1021. Xestión ambiental dos procesos acuícolas.

Cultivo de moluscos.

1017. Técnicas e xestión da produción de moluscos.

Cultivo de crustáceos.

1018. Técnicas e xestión da produción de crustáceos.

Cultivo de peixes.

1016. Técnicas e xestión da produción de peixes.

Produción de cultivos auxiliares.

1015. Técnicas e xestión da produción de cultivos auxiliares.

Técnico superior en Navegación, Pesca e Transporte Marítimo
(RD 721/1994, do 22 de abril)

Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)

Seguridade, prevención e supervivencia no mar.

0800. Control das emerxencias.

Atención sanitaria de urxencia a bordo.

0802. Organización da asistencia sanitaria a bordo.

Técnico superior en Supervisión e Control de Máquinas e Instalacións do
Buque
(RD 722/1994, do 22 de abril)

Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)

Sistemas de propulsión e servizos do buque.

1308. Organización do mantemento de planta propulsora e maquinaria
auxiliar de buques.

Técnicas auxiliares de mantemento industrial.

1309. Organización do mantemento en seco de buques e
embarcacións e montaxe de motores térmicos.

Sistemas automáticos e de regulación do buque.

1310. Programación e mantemento de automatismos hidráulicos e
pneumáticos en buques e embarcacións.

Instalacións e equipamentos eléctricos do buque.

1311. Organización do mantemento e montaxe de instalacións e
sistemas eléctricos de buques e embarcacións.

Instalacións e procesos de extracción, preparación e conservación da
pesca.

1312. Organización do mantemento e montaxe de instalacións
frigoríficas e sistemas de climatización de buques e embarcacións.

Planificación e xestión das instalacións.

1313. Planificación do mantemento de maquinaria de buques e
embarcacións.

Seguridade, supervivencia e primeiros auxilios no mar.

0800. Control das emerxencias.
0802. Organización da asistencia sanitaria a bordo.

Técnico superior en Navegación, Pesca e Transporte Marítimo
(RD 721/1994, do 22 de abril)
Dereito marítimo, lexislación pesqueira e administración.

Técnico superior en Transporte Marítimo e Pesca de Altura
(RD 1691/2011, do 18 de novembro)
0803. Administración e xestión do buque e da actividade pesqueira.
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Marítimo-Pesqueira
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Manobra e carga do buque.

0798. Manobra e estiba.

Goberno do buque.

0799. Navegación, goberno e comunicacións do buque.

Pesca marítima e bioloxía das especies de interese comercial.

0805. Pesca de altura e grande altura.

Seguridade, prevención e supervivencia no mar.

0800. Control das emerxencias.

Atención sanitaria de urxencia a bordo.

0802. Organización da asistencia sanitaria a bordo.

Técnico superior en Supervisión e Control de Máquinas e Instalacións do
Buque
(RD 722/1994, do 22 de abril)

Técnico superior en Transporte Marítimo e Pesca de Altura
(RD 1691/2011, do 18 de novembro)
0800. Control das emerxencias.
0802. Organización da asistencia sanitaria a bordo.

Seguridade, supervivencia e primeiros auxilios no mar.

Química
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Laboratorio
(RD 817/1993, do 28 de maio)

Técnico en Operacións de Laboratorio
(RD 554/2012, do 23 de marzo)

Operacións básicas de laboratorio.

1250. Mostraxe e operacións unitarias de laboratorio.
1252. Servizos auxiliares no laboratorio.

Ensaios físicos e fisicoquímicos.

1256. Ensaios de materiais.
1251. Probas fisicoquímicas.

Química e análise química.

1255. Operacións de análise química.
1249. Química aplicada.

Probas microbiolóxicas.

1254. Técnicas básicas de microbioloxía e bioquímica.

Información e seguridade no laboratorio.

1253. Seguridade e organización no laboratorio.

Técnico en Operacións de Fabricación de Produtos Farmacéuticos
(RD 816/1993, do 28 de maio)

Técnico en Planta Química
(RD 178/2008, do 8 de febreiro)

Química aplicada.

0109. Parámetros químicos.

Instrumentación e control de procesos químicos.

0112. Control de procesos químicos industriais.

Servizos auxiliares de proceso químico.

0113. Operacións de xeración e transferencia de enerxía en proceso
químico.
0114. Transporte de materiais na industria química.
0115. Tratamento de augas.

Técnico en Operacións de Proceso de Pasta e Papel
(RD 815/1993, do 28 de maio)

Técnico en Planta Química
(RD 178/2008, do 8 de febreiro)

Química aplicada.

0109. Parámetros químicos.

Instrumentación e control de procesos químicos.

0112. Control de procesos químicos industriais.
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Química
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

0113. Operacións de xeración e transferencia de enerxía en proceso
químico.
0114. Transporte de materiais na industria química.
0115. Tratamento de augas.

Servizos auxiliares de proceso químico.
Técnico en Operacións de Proceso en Planta Química
(RD 81471993, do 28 de maio)

Técnico en Planta Química
(RD 178/2008, do 8 de febreiro)

Química aplicada.

0109. Parámetros químicos.

Instrumentación e control de procesos químicos.

0112. Control de procesos químicos industriais.

Servizos auxiliares de proceso químico.

0113. Operacións de xeración e transferencia de enerxía en proceso
químico.
0114. Transporte de materiais na industria química.
0115. Tratamento de augas.

Operacións de proceso en planta química.

0110. Operacións unitarias en planta química.
0111. Operacións de reacción en planta química.
0114. Transporte de materiais na industria química.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Análises e Control
(RD 811/1993, do 28 de maio)

Técnico superior en Laboratorio de Análises e de Control de Calidade
(RD 1395/2007, do 29 de outubro)

Análise química e instrumental.

0065. Mostraxe e preparación da mostra.
0066. Análises químicas.
0067. Análise instrumental.

Ensaios físicos.

0068. Ensaios físicos.
0069. Ensaios fisicoquímicos.

Análise microbiolóxica.

0070. Ensaios microbiolóxicos.

Seguridade e ambiente químico no laboratorio. Organización e xestión
do laboratorio.

0072. Calidade e seguridade no laboratorio.

Técnico superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
(RD 539/1995, do 7 de abril)
(Sanidade)
Fundamentos e técnicas de análise microbiolóxica.
Técnico superior en Fabricación de Produtos Farmacéuticos e Afíns
(RD 810/1993, do 28 de maio)

Técnico superior en Laboratorio de Análises e de Control de Calidade
(RD 1395/2007, do 29 de outubro)
0070. Ensaios microbiolóxicos.
Técnico superior en Produtos Farmacéuticos, Biotecnolóxicos e Afíns
(RD 832/2014, do 3 de outubro)

Control de calidade na industria farmacéutica.

1388. Control de calidade de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e
afíns.

Áreas e servizos de planta farmacéutica.

1392. Áreas e servizos auxiliares na industria farmacéutica,
biotecnolóxica e afíns.

Proceso farmacéutico.

1389. Operacións básicas na industria farmacéutica, biotecnolóxica e
afíns.
1394. Técnicas de produción farmacéutica e afíns.

Organización e xestión en industrias de procesos.

1387. Organización e xestión da fabricación de produtos farmacéuticos,
biotecnolóxicos e afíns.

Seguridade e ambiente químico.

1391. Seguridade na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns.
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Química
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Industrias de Proceso Químico
(RD 808/1993, do 28 de maio)

Técnico superior en Química Industrial
(RD 175/2008, do 8 de febreiro)

Organización e xestión en industrias de procesos. Control de calidade na
0185. Organización e xestión en industrias químicas.
industria química.
Seguridade e ambiente químico.

0194. Prevención de riscos en industrias químicas.

Fluidodinámica e termotecnia en industrias de procesos.
Proceso químico.

0186. Transporte de sólidos e fluídos.

Fluidodinámica e termotecnia en industrias de procesos.

0187. Xeración e recuperación de enerxía.

Proceso químico.

0188. Operacións básicas na industria química.
0189. Reactores químicos.
0190. Regulación e control de proceso químico.

Técnico superior en Industrias de Proceso de Pasta e Papel
(RD 809/1993, do 28 de maio)

Técnico superior en Química Industrial
(RD 175/2008, do 8 de febreiro)

Organización e xestión en industrias de procesos. Control de calidade na
0185. Organización e xestión en industrias químicas.
industria papeleira.
Seguridade e ambiente químico.

0194. Prevención de riscos en industrias químicas.

Proceso de pasta e papel.

0186. Transporte de sólidos e fluídos.

Fluidodinámica e termotecnia en industrias de procesos.

0187. Xeración e recuperación de enerxía.

Técnico superior en Fabricación de Produtos Farmacéuticos e Afíns
(RD 810/1993, do 28 de maio)

Técnico superior en Química Industrial
(RD 175/2008, do 8 de febreiro)

Organización e xestión en industrias de procesos. Control de calidade na
0185. Organización e xestión en industrias químicas.
industria farmacéutica.
Seguridade e ambiente químico.

0194. Prevención de riscos en industrias químicas.
GRAO MEDIO

Técnico en Electromecánica de Vehículos
(RD 1649/1994, do 22 de xullo)
(Mantemento de Vehículos Autopropulsados)
Ciclo completo.

Técnico en Emerxencias Sanitarias
(RD 1397/2007, do 29 de outubro)
0052. Mantemento mecánico preventivo do vehículo.

Técnico superior en Automoción
(RD 1648/1994, do 22 de xullo)
(Mantemento de Vehículos Autopropulsados)
Ciclo completo.

Técnico en Emerxencias Sanitarias
(RD 1397/2007, do 29 de outubro)
0052. Mantemento mecánico preventivo do vehículo.

Sanidade
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
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Sanidade
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Farmacia
(RD 547/1995, do 7 de abril)

Técnico en Farmacia e Parafarmacia
(RD 1689/2007, do 14 de decembro)

Procedementos administrativos e de control de existencias en
establecementos de farmacia.

0100. Oficina de farmacia.

Dispensación e venda de produtos farmacéuticos e parafarmacéuticos.

0101. Dispensación de produtos farmacéuticos.
0102. Dispensación de produtos parafarmacéuticos.

Elaboración de preparados farmacéuticos e parafarmacéuticos en
establecementos de farmacia.

0104. Formulación maxistral.

Realización de análises clínicas elementais baixo a supervisión do
facultativo.
Promoción da saúde e apoio psicolóxico ás persoas.

0105. Promoción da saúde.

Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermaría
(RD 546/1995, do 7 de abril)
Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente.

Técnico en Farmacia e Parafarmacia
(RD 1689/2007, do 14 de decembro)
0105. Promoción da saúde.

Técnico en Laboratorio
(RD 817/1993, do 28 de maio)
(Química)
Ciclo completo.

Técnico en Farmacia e Parafarmacia
(RD 1689/2007, do 14 de decembro)
0103. Operacións básicas de laboratorio.

Técnico superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
(RD 539/1995, do 7 de abril)
Recollida, preparación e conservación de mostras biolóxicas.
Fundamentos e técnicas de análise bioquímica.

Técnico en Farmacia e Parafarmacia
(RD 1689/2007, do 14 de decembro)
0103. Operacións básicas de laboratorio.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citoloxía
(RD 538/1995, do 7 de abril)

Técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico
(RD 767/2014, do 12 de setembro)

Proceso de tecidos e citopreparación.

1368. Técnicas xerais de laboratorio.
1380. Procesamento citolóxico e tisular.

Necropsias.

1379. Necropsias.

Citoloxía xinecolóxica.

1381. Citoloxía xinecolóxica.

Citoloxía de secrecións e líquidos. Citoloxía de mostras non
xinecolóxicas obtidas por punción.
Fotografía macro e microscopía.

1382. Citoloxía xeral.

Técnico superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
(RD 539/1995, do 7 de abril)

Técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico
(RD 767/2014, do 12 de setembro)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/consulta
de laboratorio de diagnóstico clínico.
1367. Xestión de mostras biolóxicas.
Recollida, preparación e conservación de mostras biolóxicas humanas.
Técnico superior en Audioprótese
(RD 62/2001, do 26 de xaneiro)

Técnico superior en Audioloxía Protésica
(RD 1685/2007, do 1 de decembro)

Características anatomosensoriais auditivas.

0199. Características anatomosensoriais auditivas.

Electrónica aplicada a audiopróteses.

0200. Tecnoloxía electrónica en audiopróteses.
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Sanidade
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Acústica.

0201. Acústica e elementos de protección sonora.

Elaboración e reparación de audiopróteses.

0202. Elaboración de moldes e protectores auditivos.

Elección e axuste de próteses auditivas.

0203. Elección e adaptación de próteses auditivas.

Técnico superior en Documentación Sanitaria
(RD 543/1995, do 7 de abril)

Técnico superior en Documentación e Administración Sanitaria
(RD 768/2014, do 12 de setembro)

Definición e tratamento de documentación clínica.
Codificación de datos clínicos e non clínicos.

1517. Extracción de diagnósticos e procedementos.
1519. Sistemas de información e clasificación sanitarios.
1520. Codificación sanitaria.

Organización de arquivos clínicos.

1518. Arquivo e documentación sanitarios.

Aplicacións informáticas xerais.
Aplicación informática e operatoria de teclados.

0649. Ofimática e proceso da información.

Validación e explotación das bases de datos sanitarias.

1522. Validación e explotación de datos.

Técnico superior en Administración e Finanzas
(RD 1659/1994, do 22 de xullo)
(Administración)
Aplicacións informáticas xerais.
Aplicación informática e operatoria de teclados.
Técnico superior en Hixiene Bucodental
(RD 537/1995, do 7 de abril)

Técnico superior en Documentación e Administración Sanitaria
(RD 768/2014, do 12 de setembro)
0649. Ofimática e proceso da información.
Técnico superior en Hixiene Bucodental
(RD 769/2014, do 12 de setembro)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade / no
gabinete de hixiene bucodental.

0730. Recepción e loxística na clínica dental.

Exploración bucodental.

0731. Estudo da cavidade oral.
0732. Exploración da cavidade oral.

Prevención bucodental.

0733. Intervención bucodental.
0736. Conservadora, periodoncia, cirurxía e implantes.
0737. Prótese e ortodoncia.

Vixilancia epidemiolóxica bucodental.

0734. Epidemioloxía en saúde oral.

Educación sanitaria e promoción da saúde.

0735. Educación para a saúde oral.

Técnico superior en Dietética
(RD 536/1995, do 7 de abril)
Educación sanitaria e promoción da saúde.
Técnico superior en Saúde Ambiental
(RD 540/1995, do 7 de abril)
Educación sanitaria e promoción da saúde.
Técnico superior en Imaxe para o Diagnóstico
(RD 545/1995, do 7 de abril)

Técnico superior en Hixiene Bucodental
(RD 769/2014, do 12 de setembro)
0735. Educación para a saúde oral.
Técnico superior en Hixiene Bucodental
(RD 769/2014, do 12 de setembro)
0735. Educación para a saúde oral.
Técnico superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear
(RD 770/2014, do 12 de setembro)

Anatomía radiolóxica.

1347. Anatomía pola imaxe.

Protección radiolóxica.

1348. Protección radiolóxica.

Fundamentos e técnicas de exploración en radioloxía convencional.

1349. Técnicas de radioloxía simple.
1350. Técnicas de radioloxía especial.
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Sanidade
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Fundamentos e técnicas de exploración radiolóxica mediante
equipamentos de dixitalización de imaxes.

1351. Técnicas de tomografía computarizada e ecografía.
1352. Técnicas de imaxe por resonancia magnética.

Fundamentos e técnicas de exploración en medicina nuclear.

1353. Técnicas de imaxe en medicina nuclear.
1354. Técnicas de radiofarmacia.

Técnico superior en Radioterapia
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Protección radiolóxica.

Técnico superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear
(RD 770/2014, do 12 de setembro)
1348. Protección radiolóxica.

Técnico superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
(RD 539/1995, do 7 de abril)

Técnico superior en Laboratorio Clínico e Biomédico
(RD 771/2014, do 12 de setembro)

Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/consulta
de laboratorio de diagnóstico clínico.
1367. Xestión de mostras biolóxicas.
Recollida, preparación e conservación de mostras biolóxicas humanas.
Fundamentos e técnicas de análises bioquímicas.

1368. Técnicas xerais de laboratorio.
1371. Análise bioquímica.

Fundamentos e técnicas de análises microbiolóxicas.

1373. Microbioloxía clínica.

Fundamentos e técnicas de análises hematolóxicas e citolóxicas.

1374. Técnicas de análise hematolóxica.

Técnico superior en Ortoprotésica
(RD 542/1995, do 7 de abril)

Técnico superior en Ortoprótese e Produtos de Apoio
(RD 905/2013, do 22 de novembro)

Fundamentos de tecnoloxía industrial.

0325. Tecnoloxía industrial aplicada á actividade ortoprotésica.

Deseñar órteses, próteses, ortopróteses e axudas técnicas.

0326. Deseño e moldeamento anatómico.

Definición de procesos e programación do traballo.
Elaborar produtos ortoprotésicos á medida. Adaptación de produtos
ortoprotésicos e axudas técnicas.

0327.
0328.
0329.
0330.

Fisiopatoloxía aplicada á elaboración de ortopróteses.

0331. Biomecánica e patoloxía aplicada.

Técnico superior en Próteses Dentais
(RD 541/1995, do 7 de abril)

Adaptación de órteses prefabricadas.
Elaboración e adaptación de produtos ortésicos á medida.
Elaboración e adaptación de próteses externas.
Adaptación de produtos de apoio.

Técnico superior en Próteses Dentais
(RD 1687/2011, do 18 de novembro)

Organización, administración e xestión dunha unidade/gabinete de
próteses dentais.

0821. Laboratorio de próteses dentais.
0863. Empresa e iniciativa emprendedora.

Deseño de próteses e aparellos de ortodoncia.

0854. Deseño funcional de próteses.

Prótese removible de resina.

0855. Próteses completas.
0858. Próteses parciais removibles metálicas, de resina e mixtas.

Prótese parcial removible metálica.

0858. Próteses parciais removibles metálicas, de resina e mixtas.

Prótese fixa.

0857. Restauracións e estruturas metálicas en próteses fixas.
0859. Restauracións e recubrimentos estéticos.

Ortodoncia.

0856. Aparellos de ortodoncia e férulas oclusais.

Próteses mixtas, cirúrxicas e implantosoportadas.

0860. Próteses sobre implantes.

Técnico superior en Radioterapia
(RD 544/1995, do 7 de abril)
Protección radiolóxica.

Técnico superior en Radioterapia e Dosimetría
(RD 772/2014, do 12 de setembro)
1348. Protección radiolóxica.
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Sanidade
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Atención técnico-sanitaria ao paciente.

1359. Simulación do tratamento.

Fundamentos e técnicas de tratamentos de teleterapia.

1360. Dosimetría física e clínica.
1361. Tratamentos con teleterapia.

Fundamentos e técnicas de tratamentos de braquiterapia.

1360. Dosimetría física e clínica.
1362. Tratamentos con braquiterapia.

Técnico superior en Imaxe para o Diagnóstico
(RD 539/1995, do 7 de abril)

Técnico superior en Radioterapia e Dosimetría (RD
772/2014, do 12 de setembro)

Protección radiolóxica.

1348. Protección radiolóxica.

Servizos Socioculturais e á Comunidade
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Atención Sociosanitaria
(RD 496/2003, do 2 de maio)

Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia
(RD 1593/2011, do 4 de novembro)

Planificación e control das intervencións.

0210. Organización da atención a persoas en situación de
dependencia.

Atención sanitaria.

0216. Atención sanitaria.

Hixiene.

0217. Atención hixiénica.

Atención e apoio psicosocial.

0213. Atención e apoio psicosocial.

Apoio domiciliario.

0215. Apoio domiciliario.

Necesidades físicas e psicosociais de colectivos específicos.

0212. Características e necesidades das persoas en situación de
dependencia.

Comunicación alternativa.

0214. Apoio á comunicación.

Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermaría
(RD 546/1995, do 7 de abril)
(Sanidade)

Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia
(RD 1593/2011, do 4 de novembro)
0216. Atención sanitaria.
0217. Atención hixiénica.

Ciclo completo.
Técnico superior en Integración Social
(RD 2061/1995, do 22 de decembro)
Pautas básicas e sistemas alternativos de comunicación.

Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia
(RD 1593/2011, do 4 de novembro)
0214. Apoio á comunicación.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Animación Sociocultural
(RD 2058/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Animación Sociocultural e Turística
(RD 1684/2011, do 18 de novembro)

Animación de lecer e tempo libre.

1123. Actividades de lecer e tempo libre.

Animación e dinámica de grupos.

1124. Dinamización grupal.
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Servizos Socioculturais e á Comunidade
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Animación cultural.

1125. Animación e xestión cultural.

Metodoloxía da intervención social.

0344. Metodoloxía da intervención social.

Desenvolvemento comunitario.

1128. Desenvolvemento comunitario.

Técnico superior en Animación Turística
(RD 274/2000, do 25 de febreiro)
(Hostalaría e Turismo)

Técnico superior en Animación
Sociocultural e Turística
(RD 1684/2011, do 18 de novembro)

Técnicas de comunicación para animación. Animación no ámbito
turístico.

1126. Animación turística.

Actividades e recursos culturais.

1125. Animación e xestión cultural.

Técnico superior en Integración Social
(RD 2061/1995, do 22 de decembro)
Contexto e metodoloxía da intervención social.
Técnico superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas
(RD 2048/1995, do 22 de decembro)
(Actividades Físicas e Deportivas)
Animación e dinámica de grupos.
Técnico superior en Educación Infantil
(RD 2059/1995, do 22 de decembro)
Animación e dinámica de grupos.
Técnico superior en Educación Infantil
(RD 2059/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Animación Sociocultural e Turística
(RD 1684/2011, do 18 de novembro)
0344. Metodoloxía da intervención social.
Técnico superior en Animación Sociocultural e Turística
(RD 1684/2011, do 18 de novembro)
1124. Dinamización grupal.
Técnico superior en Animación Sociocultural e Turística
(RD 1684/2011, do 18 de novembro)
1124. Dinamización grupal.
Técnico superior en Educación Infantil
(RD 1394/2007, do 29 de outubro)

Didáctica da educación infantil.

0011. Didáctica da educación infantil.

Autonomía persoal e saúde.

0012. Autonomía persoal e saúde infantil.

Metodoloxía do xogo.

0013. O xogo infantil e a súa metodoloxía.

Expresión e comunicación.

0014. Expresión e comunicación.

Desenvolvemento cognitivo e motor.

0015. Desenvolvemento cognitivo e motor.

Desenvolvemento socioafectivo e intervención coas familias.

0016. Desenvolvemento socioafectivo.

Animación e dinámica de grupos.

0017. Habilidades sociais.

Técnico superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas
(RD 2048/1995, do 22 de decembro)
(Actividades Físicas e Deportivas)
Animación e dinámica de grupos.
Técnico superior en Animación Sociocultural
(RD 2058/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Educación Infantil
(RD 1394/2007, do 29 de outubro)
0017. Habilidades sociais.
Técnico superior en Integración Social
(RD 1074/2012, do 13 de xullo)

Metodoloxía da intervención social.

0344. Metodoloxía da intervención social.

Animación e dinámica de grupos.

0017. Habilidades sociais.

Técnico superior en Integración Social
(RD 2061/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Integración Social
(RD 1074/2012, do 13 de xullo)
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Servizos Socioculturais e á Comunidade
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Contexto e metodoloxía da intervención social.

0337. Contexto da intervención social.
0344. Metodoloxía da intervención social.

Inserción ocupacional.

0338. Inserción sociolaboral.

Atención a unidades de convivencia.

0339. Atención a unidades de convivencia.

Habilidades de autonomía persoal e social.

0342. Promoción da autonomía persoal.

Pautas básicas e sistemas alternativos de comunicación.

0343. Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación.

Técnico superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas
(RD 2048/1995, do 22 de decembro)
(Actividades Físicas e Deportivas)
Animación e dinámica de grupos.

Técnico superior en Integración Social
(RD 1074/2012, do 13 de xullo)
0017. Habilidades sociais.

Técnico superior en Interpretación da Lingua de Signos
(RD 2060/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Mediación Comunicativa
(RD 831/2014, do 3 outubro)

Psicosocioloxía da poboación xorda e xordocega.
Guía-interpretación de persoas xordocegas.

1113. Intervención socioeducativa con persoas xordocegas.
1114. Contexto da mediación comunicativa con persoas xordocegas.

Aplicación das técnicas de interpretación á lingua de signos española
(LSE).

1118. Técnicas de intervención comunicativa.

Lingua de signos española.
Expresión corporal aplicada á lingua de signos.

1115. Lingua de signos.
1116. Ámbito de aplicación da lingua de signos.

Técnico superior en Educación Infantil
(RD 2059/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Promoción e Igualdade de Xénero
(RD 779/2013, do 11 de outubro)

Animación e dinámica de grupos.

0017. Habilidades sociais.

Técnico superior en Integración Social
(RD 2061/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Promoción e Igualdade de Xénero
(RD 779/2013, do 11 de outubro)

Contexto e metodoloxía da intervención social.

0344. Metodoloxía da intervención social.

Técnico superior en Animación Sociocultural
(RD 2058/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Promoción e Igualdade de Xénero
(RD 779/2013, do 11 de outubro)

Desenvolvemento comunitario.

1128. Desenvolvemento comunitario.

Animación e dinámica de grupos.

0017. Habilidades sociais.

Contexto e metodoloxía da intervención social.

0344. Metodoloxía da intervención social.

Técnico superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas
(RD 2048/1995, do 22 de decembro)
(Actividades Físicas e Deportivas)
Animación e dinámica de grupos.

Técnico superior en Promoción e Igualdade de Xénero
(RD 779/2013, do 11 de outubro)
0017. Habilidades sociais.

Téxtil, Confección e Pel
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
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Téxtil, Confección e Pel
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Calzado e Marroquinaría
(RD 742/1994, do 22 de abril)

Técnico en Calzado e Complementos de Moda
(RD 257/2011, do 28 de febreiro)

Técnicas de corte de tecidos e peles.

0267. Corte de materiais.

Materias téxtiles. Pel e coiro.

0275. Materias téxtiles e pel.

Técnicas de ensamblaxe.

0269. Confección industrial.

Técnicas de montaxe e acabamento de calzado e marroquinaría.

0603. Montaxe e acabamento de artigos de marroquinaría.
0604. Montaxe e acabamento de calzado.

Técnico en Confección
(RD 743/1994, do 22 de abril)

Técnico en Calzado e Complementos de Moda
(RD 257/2011, do 28 de febreiro)

Técnicas de corte de tecidos e peles.

0267. Corte de materiais.

Técnicas de ensamblaxe.

0269. Confección industrial.

Materias téxtiles. Pel e coiro.

0275. Materias téxtiles e pel.

Técnico en Calzado e Marroquinaría
(RD 742/1994, do 22 de abril)

Técnico en Confección e Moda
(RD 955/2008, do 6 de xuño)

Técnicas de corte de tecidos e peles.

0267. Corte de materiais.

Materias téxtiles. Pel e coiro.

0275. Materias téxtiles e pel.

Técnicas de ensamblaxe.

0269. Confección industrial.

Técnico en Confección
(RD 743/1994, do 22 de abril)

Técnico en Confección e Moda
(RD 955/2008, do 6 de xuño)

Técnicas de corte de tecidos e peles.

0267. Corte de materiais.

Técnicas de ensamblaxe.

0269. Confección industrial.

Materias téxtiles. Pel e coiro.

0275. Materias téxtiles e pel.

Acabamentos de confección.

0270. Acabamentos en confección.

Técnico en Calzado e Marroquinaría
(RD 742/1994, do 22 de abril)
Materias téxtiles.

Técnico en Fabricación e Ennobrecemento de Produtos Téxtiles
(RD 1591/2011, do 4 de novembro)
0275. Materias téxtiles e pel.

Técnico en Confección
(RD 743/1994, do 22 de abril)

Técnico en Fabricación e Ennobrecemento de Produtos Téxtiles
(RD 1591/2011, do 4 de novembro)

Materias téxtiles.

0275. Materias téxtiles e pel.

Tratamentos previos ao ennobrecemento.

1040. Aplicación de aprestos.

Aprestos e acabamentos.

1041. Acabamentos téxtiles.

Tintura.

1042. Preparación e tintura.

Estampación.

1043. Estampación.

Técnico en Produción de Fiadura e Tecelaxe de Calado
(RD 739/1994, do 22 de abril)
Elementos, sistemas e instalacións de máquinas téxtiles.

Técnico en Fabricación e Ennobrecemento de Produtos Téxtiles
(RD 1591/2011, do 4 de novembro)
0116. Principios de mantemento electromecánico.
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Téxtil, Confección e Pel
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Produción de fiaduras e teas non tecidas.

1044. Fabricación de fiadura e teas non tecidas.

Produción de tecelaxe de calado.

1045. Técnicas de tecelaxe de calado.

Materias téxtiles.

0275. Materias téxtiles e pel.

Técnico en Produción de Tecidos de Punto
(RD 740/1994, do 22 de abril)

Técnico en Fabricación e Ennobrecemento de Produtos Téxtiles
(RD 1591/2011, do 4 de novembro)

Elementos, sistemas e instalacións de máquinas téxtiles.

0116. Principios de mantemento electromecánico.

Produción de tecelaxe de punto por recollida.

1046. Técnicas de tecelaxe de punto por recollida.

Produción de tecelaxe de punto por urdidura.

1047. Técnicas de tecelaxe de punto por urdidura.

Materias téxtiles.

0275 Materias téxtiles e pel.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Procesos Téxtiles de Fiadura e Tecelaxe de Calado
(RD 733/1994, do 22 de abril)

Técnico superior en Deseño Técnico en Téxtil e Pel.
(RD 1580/2011, do 4 de novembro)

Procesos de tecelaxe de calado.

0282. Procesos e análise de tecidos e non tecidos.

Procesos de fiadura e teas non tecidas.

0281. Procesos e análises de fiadura.

Procesos de tecelaxe de punto por urdidura.

0282. Procesos e análises de tecidos e non tecidos.

Procesos de tecelaxe de punto por recollida.

0282. Procesos e análises de tecidos e non tecidos.

Técnico superior en Procesos de Ennobrecemento Téxtil
(RD 735/1994, do 22 de abril)
Procesos de tratamento de ennobrecemento téxtil.
Técnico superior en Patronaxe
(RD 738/1994, do 22 de abril)
Análise de deseños e modelos de artigos.
Técnico superior en Patronaxe
(RD 738/1994, do 22 de abril)

Técnico superior en Deseño Técnico en Téxtil e Pel
(RD 1580/2011, do 4 de novembro)
0444. Procesos de ennobrecemento e estampación.
Técnico superior en Deseño Técnico en Téxtil e Pel
(RD 1580/2011, do 4 de novembro)
0283. Análise de deseños en téxtil e pel.
Técnico superior en Deseño e Produción de Calzado e Complementos
(RD 689/2010, do 20 de maio)

Organización da produción na industria de confección.

0280. Organización da produción en confección industrial.

Análise de deseños e modelos de artigos.

0283. Análise de deseños en téxtil e pel.

Industrialización de patróns.

0595. Industrialización de patróns de calzado.

Procesos e técnicas de patronaxe.

0284. Elaboración de prototipos.
0594. Axuste e patronaxe de calzado e complementos.

Materias, produtos e ensaios de calidade téxtil.
Estudo e calidade das peles.

0276. Materiais en téxtil, confección e pel.
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

Técnico superior en Procesos de Confección Industrial
(RD 737/1994, do 22 de abril)

Técnico superior en Deseño e Produción de Calzado e Complementos
(RD 689/2010, do 20 de maio)

Organización da produción na industria de confección.

0280. Organización da produción en confección industrial.

Procesos de confección.

0596. Procesos de produción de calzado.
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Téxtil, Confección e Pel
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Materias, produtos e ensaios de calidade téxtil.
Estudo e calidade das peles.
Técnico superior en Desenvolvemento e Fabricación de Produtos
Cerámicos
(RD 2038/1995, do 22 de decembro)
(Vidro e Cerámica)
Xestión de calidade en industrias cerámicas.
Técnico superior en Patronaxe
(RD 738/1994, do 22 de abril)

0276. Materiais en téxtil, confección e pel.
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
Técnico superior en Deseño e Produción de Calzado e Complementos
(RD 689/2010, do 20 de maio)
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
Técnico superior en Patronaxe e Moda
(RD 954/2008, do 6 de xuño)

Organización da produción na industria de confección.

0280. Organización da produción en confección industrial.

Análise de deseños e modelos de artigos.

0283. Análise de deseños en téxtil e pel.

Procesos e técnicas de patronaxe.

0284. Elaboración de prototipos.
0285. Patronaxe industrial en téxtil e pel.

Industrialización de patróns.

0286. Industrialización e escalaxe de patróns.

Materias, produtos e ensaios de calidade téxtil.
Estudo e calidade das peles.

0276. Materiais en téxtil, confección e pel.
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

Técnico superior en Procesos de Confección Industrial
(RD 737/1994, do 22 de abril)

Técnico superior en Patronaxe e Moda
(RD 954/2008, do 6 de xuño)

Organización da produción na industria da confección.

0280. Organización da produción en confección industrial.

Procesos de confección.

0278. Procesos en confección industrial.

Materias, produtos e ensaios de calidade téxtil.
Estudo e calidade das peles.

0276. Materiais en téxtil, confección e pel.
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

Produtos de confección.

0283. Análise de deseños en téxtil e pel.

Técnico superior en Desenvolvemento e Fabricación de Produtos
Cerámicos
(RD 2038/1995, do 22 de decembro)
(Vidro e Cerámica)
Xestión de calidade en industrias cerámicas.
Técnico superior en Patronaxe
(RD 738/1994, do 22 de abril)
Materias, produtos e ensaios de calidade téxtil.
Estudo e calidade das peles.
Técnico superior en Procesos de Confección Industrial
(RD 737/1994, do 22 de abril)
Materias, produtos e ensaios de calidade téxtil.
Estudo e calidade das peles.

Técnico superior en Patronaxe e Moda
(RD 954/2008, do 6 de xuño)
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
Técnico superior en Vestiario á Medida e de Espectáculos
(RD 1679/2011, do 18 de novembro)
0276. Materiais en téxtil, confección e pel.
Técnico superior en Vestiario á Medida e de Espectáculos
(RD 1679/2011, do 18 de novembro)
0276. Materiais en téxtil, confección e pel.
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Transporte e Mantemento de Vehículos
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Carrozaría
(RD 1650/1994, do 22 de xullo)

Técnico en Carrozaría
(RD 176/2008, do 8 de febreiro)

Elementos amovibles.

0254. Elementos amovibles.

Elementos metálicos e sintéticos.

0255. Elementos metálicos e sintéticos.

Elementos fixos.

0256. Elementos fixos.

Preparación de superficies.

0257. Preparación de superficies.

Elementos estruturais do vehículo.

0258. Elementos estruturais do vehículo.

Embelecemento de superficies.

0259. Embelecemento de superficies.

Técnico en Electromecánica de Vehículos
(RD 1649/1994, do 22 de xullo)
Técnicas de mecanizado para o mantemento de vehículos.

Técnico en Carrozaría
(RD 176/2008, do 8 de febreiro)
0260. Mecanizado básico.

Técnico en Mantemento Ferroviario
(RD 2047/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)
Técnicas de mecanizado para o mantemento e a montaxe.

Técnico en Carrozaría
(RD 176/2008, do 8 de febreiro)
0260. Mecanizado básico.

Técnico en Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización
e Produción de Calor
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)
Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe e o mantemento de
instalacións.
Técnico en Electromecánica de Vehículos
(RD 1649/1994, do 22 de xullo)

Técnico en Carrozaría
(RD 176/2008, do 8 de febreiro)
0260. Mecanizado básico.
Técnico en Electromecánica de Maquinaria
(RD 255/2011, do 28 de febreiro)

Motores.

0452. Motores.

Sistemas auxiliares do motor.

0742. Sistemas auxiliares do motor diésel.

Circuítos electrotécnicos básicos. Sistemas de carga e arranque do
vehículo.

0456. Sistemas de carga e arranque.

Técnicas de mecanizado para o mantemento de vehículos.

0260. Mecanizado básico.

Técnico en Mantemento Ferroviario
(RD 2047/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)
Técnicas de mecanizado para o mantemento e a montaxe.
Técnico en Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización
e Produción de Calor
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)
Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe e o mantemento de
instalacións.

Técnico en Electromecánica de Maquinaria.
(RD 255/2011, do 28 de febreiro)
0260. Mecanizado básico.
Técnico en Electromecánica de Maquinaria
(RD 255/2011, do 28 de febreiro)
0260. Mecanizado básico.
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Transporte e Mantemento de Vehículos
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Electromecánica de Vehículos
(RD 1649/1994, do 22 de xullo)

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóbiles
(RD 453/2010, do 16 de abril)

Motores.

0452. Motores.

Sistemas auxiliares do motor.

0453. Sistemas auxiliares do motor.

Circuítos de fluídos. Suspensión e dirección.

0454. Circuítos de fluídos. Suspensión e dirección.

Sistemas de transmisión e freada.

0455. Sistemas de transmisión e freada.

Circuítos electrotécnicos básicos. Sistemas de carga e arranque do
vehículo.

0456. Sistemas de carga e arranque.

Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo.

0457. Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo.

Sistemas de seguridade e confortabilidade.

0458. Sistemas de seguridade e confortabilidade.

Técnicas de mecanizado para o mantemento de vehículos.

0260. Mecanizado básico.

Técnico en Mantemento Ferroviario
(RD 2047/1995, do 22 de decembro
(Mantemento e Servizos á Produción)
Técnicas de mecanizado para o mantemento e a montaxe.
Técnico en Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización
e Produción de Calor
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)
Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe e o mantemento de
instalacións.
Técnico en Electromecánica de Vehículos
(RD 1649/1994, do 22 de xullo)

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóbiles
(RD 453/2010, do 16 de abril)
0260. Mecanizado básico.
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóbiles
(RD 453/2010, do 16 de abril)
0260. Mecanizado básico.
Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)

Motores.

0452. Motores.

Sistemas auxiliares do motor.

0742. Sistemas auxiliares do motor diésel.

Técnicas de mecanizado para o mantemento de vehículos.

0260. Mecanizado básico.

Técnico en Instalación e Mantemento Electromecánico de Maquinaria e
Condución de Liñas
(RD 2045/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)
Técnicas de mecanizado para o mantemento e a montaxe.
Técnico en Mantemento Ferroviario
(RD 2047/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción).

Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
0260. Mecanizado básico.
Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)

Motor diésel.

0742. Sistemas auxiliares do motor diésel.
0452. Motores.

Técnicas de mecanizado para o mantemento e a montaxe.

0260. Mecanizado básico.
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Transporte e Mantemento de Vehículos
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización
e Produción de Calor
(RD 2046/1995, do 22 de decembro)
(Mantemento e Servizos á Produción)

Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)

Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe e o mantemento de
instalacións.
Técnico en Electromecánica de Vehículos
(RD 1649/1994, do 22 de xullo)

0260. Mecanizado básico.
Técnico en Condución de Vehículos de Transporte por Estrada
(RD 555/2012, do 23 de marzo)

Sistemas auxiliares do motor.
Circuítos de fluídos.
Suspensión e dirección.
Sistemas de transmisión e freada.
Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo.

1210. Mantemento básico de vehículos.

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Automoción
(RD 1648/1994, do 22 de xullo)

Técnico superior en Automoción
(RD 1796/2008, do 3 de novembro)

Sistemas eléctricos, de seguridade e de confortabilidade.

0291. Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade.

Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe.

0292. Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe.

Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares.

0293. Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares.

Elementos amovibles e fixos non estruturais.

0294. Elementos amovibles e fixos non estruturais.

Preparación e embelecemento de superficies.

0295. Tratamento e recubrimento de superficies.

Estruturas do vehículo.

0296. Estruturas do vehículo.

Xestión e loxística do mantemento en automoción.

0297. Xestión e loxística do mantemento de vehículos.

Vidro e Cerámica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Operacións de Fabricación de Produtos Cerámicos
(RD 2040/1995, do 22 de decembro)

Técnico en Fabricación de Produtos Cerámicos
(RD 454/2010, do 16 de abril)

Pastas cerámicas.

0417. Procesos de fabricación de pastas cerámicas.

Fritas, pigmentos e esmaltes.

0418. Procesos de fabricación de fritas e pigmentos cerámicos.
0419. Procesos de preparación de esmaltes cerámicos.

Procesos de fabricación de produtos cerámicos.

0420. Procesos de fabricación de produtos cerámicos.

Control de materiais e produtos cerámicos.

0422. Control de materiais e procesos cerámicos.
GRAO SUPERIOR
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Vidro e Cerámica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 1/1990

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Desenvolvemento e Fabricación de Produtos
Cerámicos
(RD 2038/1995, do 22 de decembro)

Técnico superior en Desenvolvemento e Fabricación de Produtos
Cerámicos
(RD 1797/2008, do 3 de novembro)

Desenvolvemento de composicións.

0303. Desenvolvemento de pastas cerámicas.
0304. Desenvolvemento de fritas, pigmentos e esmaltes cerámicos.

Desenvolvemento de proxectos de fabricación de produtos cerámicos.

0305. Desenvolvemento de produtos cerámicos.
0312. Proxecto de fabricación de produtos cerámicos.

Fabricación de produtos cerámicos conformados.

0306. Fabricación de pastas cerámicas e de produtos cerámicos
conformados.

Fabricación de fritas, pigmentos e esmaltes.

0307. Fabricación de fritas, pigmentos e esmaltes cerámicos.

Xestión de calidade en industrias cerámicas.

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
0308. Control de procesos de fabricación de produtos cerámicos.

Organización da produción en industrias cerámicas.

0163. Programación da produción.

Cerámicas avanzadas.

0311. Cerámicas avanzadas.

ANEXO III
Validacións de módulos profesionais incluídos nos títulos de formación
profesional aprobados de conformidade coa Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación
Para todos os ciclos formativos con Formación e orientación laboral
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Formación e orientación laboral.

Formación e orientación laboral.

Para todos os ciclos formativos con Empresa e iniciativa emprendedora
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei orgánica
2/2006

Empresa e iniciativa emprendedora.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Para determinados ciclos formativos
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei orgánica
2/2006

Técnico en Xestión Administrativa

Para calquera ciclo formativo.

Ciclo completo.

Empresa e iniciativa emprendedora.
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Para determinados ciclos formativos
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei orgánica
2/2006

Técnico superior en Administración e Finanzas

Para calquera ciclo formativo.

Ciclo completo.

Empresa e iniciativa emprendedora.
Técnico en Emerxencias Sanitarias.

Ciclo completo.

Para calquera ciclo formativo.
0020 Primeiros auxilios.

Para todos os ciclos formativos con inglés
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

0179 Inglés.

0156 Inglés.

Certificado do ciclo elemental de Inglés da Escola Oficial de Idiomas.
(RD 967/1988, do 2 de setembro).

0156 Inglés.

Certificado de nivel intermedio (B1) de Inglés da Escola Oficial de
Idiomas.
(RD 1629/2006, do 29 de decembro).

0156 Inglés.

Certificado de aptitude de Inglés da Escola Oficial de Idiomas.
(RD 967/1988, do 2 de setembro).

0156 Inglés.
0179 Inglés.

Certificado de nivel avanzado (B2), ou superior, de Inglés da Escola
Oficial de Idiomas.
(RD 1629/2006, do 29 de decembro).

0156 Inglés.
0179 Inglés.

Título de grao, ou equivalente, en Filoloxía Inglesa ou en Tradución e
Interpretación (Inglés).

0156 Inglés.
0179 Inglés.

Para todos os ciclos formativos con Segunda lingua estranxeira
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Certificado do ciclo elemental ou de aptitude da Escola Oficial de
Idiomas.
(RD 967/1988, do 2 de setembro).
(Da mesma lingua estranxeira que se desexa validar).

0180 Segunda lingua estranxeira.

Certificado de nivel intermedio (B1), ou superior, da Escola Oficial de
Idiomas (RD 1629/2006, do 29 de decembro).
(Da mesma lingua estranxeira que se desexa validar).

0180 Segunda lingua estranxeira.

Título de grao, ou equivalente, en Filoloxía ou en Tradución e
Interpretación.
(Da mesma especialidade que a lingua estranxeira que se desexa
validar).

0180 Segunda lingua estranxeira.
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Administración e Xestión
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)
0626. Loxística de aprovisionamento.

Técnico superior en Administración e Finanzas
(RD 1584/2011, do 4 de novembro)
0655. Xestión loxística e comercial.

Técnico superior en Transporte e Loxística
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)

Técnico superior en Administración e Finanzas
(RD 1584/2011, do 4 de novembro)

0626. Loxística de aprovisionamento.

0655. Xestión loxística e comercial.

Técnico superior en Axencias de Viaxe e Xestión de Eventos
(RD 1254/2009, do 24 de xullo)
(Hostalaría e Turismo)
0172. Protocolo e relacións públicas.

Técnico superior en Asistencia á Dirección
(RD 1582/2011, do 4 de novembro)
0661. Protocolo empresarial.

Técnico superior en Xestión de Aloxamentos Turísticos
(RD 1686/2007, do 14 de decembro)
(Hostalaría e Turismo)
0172. Protocolo e relacións públicas.

Técnico superior en Asistencia á Dirección
(RD 1582/2011, do 4 de novembro)
0661. Protocolo empresarial.

Técnico superior en Guía, Información e Asistencia Turística
(RD 1255/2009, do 24 de xullo)
(Hostalaría e Turismo)
0172. Protocolo e relacións públicas.

Técnico superior en Asistencia á Dirección
(RD 1582/2011, do 4 de novembro)
0661. Protocolo empresarial.

Agraria
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Actividades Comerciais
(RD 1688/2011, do 18 de novembro)
(Comercio e Márketing)
Ciclo completo.

0581. Técnicas de venda en xardinaría e floraría.

Técnico en Electromecánica de Maquinaria
(RD 255/2011, do 28 de febreiro)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)
Ciclo completo.

Técnico en Xardinaría e Floraría
(RD 1129/2010, do 10 de setembro)
0407. Taller e equipamentos de tracción.

Técnico en Actividades Comerciais
(RD 1688/2011, do 18 de novembro)
(Comercio e Márketing)
Ciclo completo.

Técnico en Xardinaría e Floraría
(RD 1129/2010, do 10 de setembro)

Técnico en Produción Agroecolóxica
(RD 1633/2009, do 30 de outubro)
0413. Comercialización de produtos agroecolóxicos.
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Agraria
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Electromecánica de Maquinaria
(RD 255/2011, do 28 de febreiro)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)

Técnico en Produción Agroecolóxica
(RD 1633/2009, do 30 de outubro)

Ciclo completo.

0407. Taller e equipamentos de tracción.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Paisaxismo e Medio Rural
(RD 259/2011, do 28 de febreiro)

Técnico superior en Xestión Forestal e do Medio Natural
(RD 260/2011, do 28 de febreiro)

0691. Xestión e organización do viveiro.

0811. Xestión e organización do viveiro forestal.

Técnico superior en Educación e Control Ambiental
(RD 384/2011, do 18 de marzo)
(Seguridade e Medio Ambiente)

Técnico superior en Xestión Forestal e do Medio Natural
(RD 260/2011, do 28 de febreiro)
0693. Topografía agraria.
0815. Xestión da conservación do medio natural.

Ciclo completo.

Artes Gráficas
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico superior en Iluminación, Captación e Tratamento de Imaxe.
(RD 1686/2011, do 18 de novembro)
(Imaxe e Son)

Técnico en Preimpresión Dixital
(RD 1586/2011, do 4 de novembro)
0873. Ilustración vectorial.
0867. Tratamento de imaxe en mapa de bits.

Ciclo completo.

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)
Ciclo completo.
Técnico superior en Animacións 3D, Xogos e Contornos Interactivos
(RD 1583/2011, do 4 de novembro)
(Imaxe e Son)
Ciclo completo.
Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)
Ciclo completo.
Técnico superior en Iluminación, Captación e Tratamento de Imaxe
(RD 1686/2011, do 18 de novembro)
(Imaxe e Son)

Técnico superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e
Multimedia
(RD 174/2013, do 8 de marzo)
1480. Comercialización de produtos gráficos e atención ao cliente.
Técnico superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e
Multimedia
(RD 174/2013, do 8 de marzo)
1485. Desenvolvemento e publicación de produtos editoriais
multimedia.
Técnico superior en Deseño e Xestión da Produción Gráfica
(RD 175/2013, do 8 de marzo)
1480. Comercialización de produtos gráficos e atención ao cliente.
Técnico superior en Deseño e Xestión da Produción Gráfica
(RD 175/2013, do 8 de marzo)
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Artes Gráficas
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Ciclo completo.

1539. Xestión da cor.

Comercio e Márketing
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)
0927. Xestión de produtos e promocións no punto de venda.

Técnico en Actividades Comerciais
(RD 1688/2011, do 18 de novembro)
1231. Dinamización do punto de venda.

Técnico en Xestión Administrativa
(RD 1631/2009, do 30 de outubro)
(Administración e Xestión)

Técnico en Actividades Comerciais
(RD 1688/2011, do 18 de novembro)

Ciclo completo.

1234. Servizos de atención comercial.

Técnico superior en Deseño e Xestión da Produción Gráfica
(RD 175/2013, do 8 de marzo)
(Artes Gráficas)
1480. Comercialización de produtos gráficos e atención ao cliente.

Técnico en Actividades Comerciais
(RD 1688/2011, do 18 de novembro)
1234. Servizos de atención comercial.

Técnico superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e
Multimedia
(RD 174/2013, do 8 de marzo)
(Artes Gráficas)
1480. Comercialización de produtos gráficos e atención ao cliente.

Técnico en Actividades Comerciais
(RD 1688/2011, do 18 de novembro)
1234. Servizos de atención comercial.

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Administración e Finanzas
(RD 1584/2011, do 4 de novembro)
(Administración e Xestión)
Ciclo completo.

0623. Xestión económica e financeira da empresa.
Técnico superior en Asistencia á Dirección
(RD 1582/2011, do 4 de novembro)
(Administración e Xestión)

Ciclo completo.

Técnico superior en Comercio Internacional
(RD 1574/2011, do 4 de novembro)
0623. Xestión económica e financeira da empresa.

Técnico superior en Administración e Finanzas
(RD 1584/2011, do 4 de novembro)
(Administración e Xestión)

Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)
0623. Xestión económica e financeira da empresa.
0626. Loxística de aprovisionamento.

Ciclo completo.
Técnico superior en Asistencia á Dirección
(RD 1582/2011, do 4 de novembro)
(Administración e Xestión)
Ciclo completo.

Técnico superior en Comercio Internacional
(RD 1574/2011, do 4 de novembro)

Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)
0623. Xestión económica e financeira da empresa.
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Comercio e Márketing
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Administración e Finanzas
(RD 1584/2011, do 4 de novembro)
(Administración e Xestión)

Técnico superior en Márketing e Publicidade
(RD 1571/2011, do 4 de novembro)
1110. Atención ao cliente, consumidor e usuario.
0623. Xestión económica e financeira da empresa.

Ciclo completo.
Técnico superior en Asistencia á Dirección
(RD 1582/2011, do 4 de novembro)
(Administración e Xestión)

Técnico superior en Márketing e Publicidade
(RD 1571/2011, do 4 de novembro)

Ciclo completo.

0623. Xestión económica e financeira da empresa.

Técnico superior en Produción de Audiovisuais e Espectáculos
(RD 1681/2011, do 18 de novembro)
(Imaxe e Son)
Ciclo completo.

Técnico superior en Márketing e Publicidade
(RD 1571/2011, do 4 de novembro)
1008. Medios e soportes de comunicación.

Técnico superior en Produción de Audiovisuais e Espectáculos
(RD 1681/2011, do 18 de novembro)
(Imaxe e Son)
Ciclo completo.

Técnico superior en Márketing e Publicidade
(RD 1571/2011, do 4 de novembro)
1109. Lanzamento de produtos e servizos.

Técnico superior en Administración e Finanzas
(RD 1584/2011, do 4 de novembro)
(Administración e Xestión)

Técnico superior en Transporte e Loxística
(RD 1572/2011, do 4 de novembro)
0623. Xestión económica e financeira da empresa.
0626. Loxística de aprovisionamento.

Ciclo completo.
Técnico superior en Asistencia á Dirección
(RD 1582/2011, do 4 de novembro)
(Administración e Xestión)

Técnico superior en Transporte e Loxística
(RD 1572/2011, do 4 de novembro)

Ciclo completo.

0623. Xestión económica e financeira da empresa.

Edificación e Obra Civil
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico superior en Proxectos de Edificación
(RD 690/2010, do 20 de maio)
Ciclo completo.
Técnico superior en Proxectos de Edificación
(RD 690/2010, do 20 de maio)
Ciclo completo.
Técnico superior en Proxectos de Obra Civil
(RD 386/2011, do 18 de marzo)
Ciclo completo.

Técnico en Construción
(RD 1575/2011, do 4 de novembro)
0996. Interpretación de planos de construción.
Técnico en Obras de Interior, Decoración e Rehabilitación
(RD 1689/2011, do 18 de novembro)
0996. Interpretación de planos de construción.
Técnico en Construción
(RD 1575/2011, do 4 de novembro)
0996. Interpretación de planos de construción.
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Edificación e Obra Civil
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Proxectos de Obra Civil
(RD 386/2011, do 18 de marzo)

Técnico en Obras de Interior, Decoración e Rehabilitación
(RD 1689/2011, do 18 de novembro)

Ciclo completo.

0996 Interpretación de planos de construción.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Proxectos de Edificación
(RD 690/2010, do 20 de maio)

Técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción
(RD 636/2015, do 10 de xullo)

0563. Representación de construción.

1287. Documentación de proxectos e obras de construción.

Técnico superior en Proxectos de Obra Civil
(RD 386/2011, do 18 de marzo)

Técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción
(RD 636/2015, do 10 de xullo)

0563. Representación de construción.

1287. Documentación de proxectos e obras de construción.

Técnico superior en Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica
(RD 1177/2008, do 11 de xullo)
(Enerxía e Auga)
0350. Certificación enerxética de edificios

Técnico superior en Proxectos de Edificación
(RD 690/2010, do 20 de maio)
0569. Eficiencia enerxética en edificación.

Electricidade e Electrónica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1561. Instalacións eléctricas en redes de auga.
Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1576. Sistemas eléctricos en instalacións de auga.
1577. Automatismos e telecontrol en instalacións de auga.
Técnico superior en Mantemento Electrónico
(RD 1578/2011, do 4 de novembro)
Ciclo completo.
Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)
0233. Electrónica.
0234. Electrotecnia.
Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)

Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)
0232. Automatismos industriais.
Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)
0232. Automatismos industriais.
Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)
0233. Electrónica.
0234. Electrotecnia.
Técnico en Instalacións de Telecomunicacións
(RD 1632/2009, do 30 de outubro)
0359. Electrónica aplicada.
Técnico en Instalacións de Telecomunicacións
(RD 1632/2009, do 30 de outubro)
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Electricidade e Electrónica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

0232. Automatismos industriais.
0235. Instalacións eléctricas interiores.
0240. Máquinas eléctricas.

0362. Instalacións eléctricas básicas.

Técnico superior en Mantemento Electrónico
(RD 1578/2011, do 4 de novembro)

Técnico en Instalacións de Telecomunicacións
(RD 1632/2009, do 30 de outubro)
0359. Electrónica aplicada.
0360. Equipamentos microinformáticos.

Ciclo completo.
Técnico en Sistemas Microinformáticos e Redes
(RD 1691/2007, do 14 de decembro)
(Informática e Comunicacións)

Técnico en Instalacións de Telecomunicacións
(RD 1632/2009, do 30 de outubro)
0360. Equipamentos microinformáticos.
0361. Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía.

Ciclo completo.

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Mantemento Electrónico
(RD 1578/2011, do 4 de novembro)
Ciclo completo.
Técnico superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
(RD 1127/2010, do 10 de setembro)
0519. Documentación técnica en instalacións eléctricas.
Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma
(RD 450/2010, do 16 de abril)
(Informática e Comunicacións)
Ciclo completo.
Técnico superior en Automatización e Robótica Industrial
(RD 1581/2011, do 4 de novembro)
0959. Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos.
Técnico superior en Mantemento Electrónico
(RD 1578/2011, do 4 de novembro)
1051. Circuítos electrónicos analóxicos.
1052. Equipamentos microprogramables.
Técnico superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
(RD 1127/2010, do 10 de setembro)
0524. Configuración de instalacións eléctricas.
0602. Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións.
Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións
Térmicas e de Fluídos
(RD 219/2008, do 15 de febreiro)
(Instalación e Mantemento)
0122. Proceso de montaxe de instalacións.
0128. Planificación da montaxe de instalacións.

Técnico superior en Automatización e Robótica Industrial
(RD 1581/2011, do 4 de novembro)
0963. Documentación técnica.
Técnico superior en Automatización e Robótica Industrial
(RD 1581/2011, do 4 de novembro)
0963. Documentación técnica.
Técnico superior en Automatización e Robótica Industrial
(RD 1581/2011, do 4 de novembro)
0964. Informática industrial.
Técnico superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, do 21 de setembro)
1586. Sistemas electromecánicos e de fluídos.
Técnico superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, do 21 de setembro)
1587. Sistemas electrónicos e fotónicos.
Técnico superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, do 21 de setembro)
1585. Instalacións eléctricas.
Técnico superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, do 21 de setembro)
1585. Instalacións eléctricas.
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Electricidade e Electrónica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Mantemento de Proxectos de Instalacións Térmicas
e de Fluídos
(RD 219/2008, do 15 de febreiro)
(Instalación e Mantemento)

Técnico superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, do 21 de setembro)

0120. Sistemas eléctricos e automáticos.
0122. Proceso de montaxe de instalacións.

1585. Instalacións eléctricas.

Técnico superior en Automatización e Robótica Industrial
(RD 1581/2011, do 4 de novembro)

Técnico superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
(RD 1127/2010, do 10 de setembro)

0963. Documentación técnica.

0519. Documentación técnica en instalacións eléctricas.

Técnico superior en Mantemento Electrónico
(RD 1578/2011, do 4 de novembro)

Técnico superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
(RD 1127/2010, do 10 de setembro)

Ciclo completo.

0519. Documentación técnica en instalacións eléctricas.

Técnico superior en Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos
(RD 883/2011, do 24 de xuño)
0525. Configuración de infraestruturas de sistemas de
telecomunicacións.
0553. Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións.
Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede
(RD 1629/2009, do 30 de outubro)
(Informática e Comunicacións)
Ciclo completo.

Técnico superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
(RD 1127/2010, do 10 de setembro)
0517. Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de
telecomunicacións.
Técnico superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
(RD 883/2011, do 24 de xuño)
0552. Sistemas informáticos e redes locais.

Técnico superior en Mecatrónica Industrial
(RD 1576/2011, do 4 de novembro)
(Instalación e Mantemento)

Técnico superior en Electromedicina Clínica
(RD 838/2015, do 21 de setembro)
(Electricidade e Electrónica)

0936 Sistemas hidráulicos e pneumáticos.

1586. Sistemas electromecánicos e de fluídos.

Enerxía e Auga
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)

Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)

1573. Calidade e tratamento de augas.

1564. Calidade da auga.

1580. Técnicas de montaxe en instalacións de auga.

1562. Técnicas de mecanizado e unión.

Técnico superior en Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica
(RD 1177/2008, do 11 de xullo)
0122. Procesos de Montaxe de Instalacións.

Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
0310. Montaxe e mantemento de Instalacións
de auga.
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Enerxía e Auga
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)
(Electricidade e Electrónica)

Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)

0232. Automatismos industriais.

1561. Instalacións eléctricas en redes de auga.

Ciclo completo.

1561. Instalacións eléctricas en redes de auga.

Técnico en Instalacións de Produción de Calor
(RD 1792/2010, do 30 de decembro)
(Instalación e Mantemento)

Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)

0038. Instalacións eléctricas e automatismos.

1561. Instalacións eléctricas en redes de auga.

0037. Técnicas de montaxe de instalacións.

1562. Técnicas de mecanizado e unión.

Técnico en Instalacións Frigoríficas e de Climatización
(RD 1793/2010, do 30 de decembro)
(Instalación e Mantemento)

Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)

0038. Instalacións eléctricas e automatismos.

1561. Instalacións eléctricas en redes de auga.

0037. Técnicas de montaxe de instalacións.

1562. Técnicas de mecanizado e unión.

Técnico superior en Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos
(RD 220/2008, do 15 de febreiro)
(Instalación e Mantemento)
0122. Procesos de montaxe de instalacións.
Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Enerxías
Térmicas e de Fluídos
(RD 219/2008, do 15 de febreiro)
(Instalación e Mantemento)
0122. Procesos de montaxe de Instalacións.
Técnico superior en Proxectos de Edificación
(RD 690/2010, do 20 de maio)
(Edificación e Obra Civil)
0568. Instalacións en edificación.
Técnico superior en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
Ciclo completo.

Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
0310. Montaxe e mantemento de instalacións de auga.
Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
0310. Montaxe e mantemento de instalacións de auga.
Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
1559. Implantación en redes de auga.
Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
0310. Montaxe e mantemento de instalacións de auga.

Técnico en Planta Química
(RD 178/2008, do 8 de febreiro)
(Química)
0115. Tratamentos de augas.
Técnico superior en Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos
(RD 220/2008, do 15 de febreiro)
(Instalación e Mantemento)
0133. Xestión da montaxe, da calidade e do mantemento.
0122. Procesos de montaxe de instalacións.

Técnico en redes e estacións de tratamento de auga.
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
1564. Calidade da auga.
Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Auga
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
1566. Mantemento de equipamentos e instalacións.
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Enerxía e Auga
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Proxectos de Edificación
(RD 690/2010, do 20 de maio)
(Edificación e Obra Civil)
0568. Instalacións en edificación.
0563. Representacións de construción.
Técnico superior en Proxectos de Edificación
(RD 690/2010, do 20 de maio)
(Edificación e Obra Civil)
0569. Eficiencia enerxética en edificación.
Técnico superior en Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica
(RD 1177/2008, do 11 de xullo)
0122. Procesos de montaxe de instalacións.
Técnico superior en Automatización e Robótica Industrial
(RD 1581/2011, do 4 de novembro)
(Electricidade e Electrónica)
Ciclo completo.
Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións
Térmicas e de Fluídos
(RD 219/2008, do 15 de febreiro)
(Instalación e Mantemento)
0122. Procesos de montaxe de instalacións.
Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)
(Electricidade e Electrónica)
Ciclo completo.
Técnico superior en Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos
(RD 220/2008, do 15 de febreiro)
(Instalación e Mantemento)
0122. Procesos de montaxe de instalacións.
Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)

Técnico superior en Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica
(RD 1177/2008, do 11 de xullo)
0123. Representación gráfica de instalacións.
Técnico superior en Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica
(RD 1177/2008, do 11 de xullo)
0350. Certificación enerxética de edificios.
Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
1580. Técnicas de montaxe en instalacións de auga.
Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
1577. Automatismos e telecontrol en instalacións de auga.
1576. Sistemas eléctricos en instalacións de augas.
Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
1580. Técnicas de montaxe en instalacións de auga.
Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
1576. Sistemas eléctricos en instalacións de auga.
Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
1580. Técnicas de montaxe en instalacións de auga.
Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)

1309. Organización do mantemento en seco de buques e
embarcacións e montaxe de motores térmicos.

1580. Técnicas de montaxe en instalacións de auga.

1311. Organización do mantemento e montaxe de instalacións e
sistemas eléctricos de buques e embarcacións.

1576. Sistemas eléctricos en instalacións de auga.

Técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción
(RD 636/2015, do 10 de xullo)
(Edificación e Obra Civil)

Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
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Enerxía e Auga
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

0565. Implantacións de construción.
0566. Planificación de construción.

1572. Planificación e implantación.

Técnico superior en Proxectos de Edificación
(RD 690/2010, do 20 de maio)
(Edificación e Obra Civil)

Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)

0565. Implantacións de construción.
0566. Planificación de construción.

1572. Planificación e implantación.

Técnico superior en Proxectos de Obra Civil
(RD 386/2011, do 18 de marzo)
(Edificación e Obra Civil)

Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)

0565. Implantacións de construción.
0566. Planificación de construción.

1572. Planificación e implantación.

Técnico superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
(RD 1127/2010, do 10 de setembro)
(Electricidade e Electrónica)
Ciclo completo.

Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
1576. Sistemas eléctricos en instalacións de auga.

Técnico superior en Mecatrónica Industrial
(RD 1576/2011, do 4 de novembro)
(Instalación e Mantemento)

Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)

Ciclo completo.

1576. Sistemas eléctricos en instalacións de auga.

Fabricación Mecánica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 174/2008, do 8 de febreiro)
0245. Representación gráfica en fabricación mecánica.
Técnico superior en Deseño en Fabricación Mecánica
(RD 1630/2009, do 30 de outubro)
0245. Representación gráfica en fabricación mecánica.
Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
1174. Regulación e mantemento de automatismos en buques e
embarcacións.
Técnico en Conformación por Moldeamento de Metais e Polímeros
(RD 387/2011, do 18 de marzo)

Técnico en Conformación por Moldeamento de Metais e Polímeros
(RD 387/2011, do 18 de marzo)
0007. Interpretación gráfica.
Técnico en Conformación por Moldeamento de Metais e Polímeros
(RD 387/2011, do 18 de marzo)
0007. Interpretación gráfica.
Técnico en Conformación por Moldeamento de Metais e Polímeros
(RD 387/2011, do 18 de marzo)
0722. Preparación de máquinas e instalacións de procesos
automáticos.
Técnico en Mecanizado
(RD 1398/2007, do 29 de outubro)
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Fabricación Mecánica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

0722. Preparación de máquinas e instalacións de procesos
automatizados.

0005. Sistemas automatizados.

Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 174/2008, do 8 de febreiro)

Técnico en Mecanizado
(RD 1398/2007, do 29 de outubro)

0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica. 0005. Sistemas automatizados.
Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 174/2008, do 8 de febreiro)

Técnico en Mecanizado
(RD 1398/2007, do 29 de outubro)

0245. Representación gráfica en fabricación mecánica.

0007. Interpretación gráfica.

Técnico superior en Deseño en Fabricación Mecánica
(RD 1630/2009, do 30 de outubro)

Técnico en Mecanizado
(RD 1398/2007, do 29 de outubro)

0245. Representación gráfica en fabricación mecánica.

0007. Interpretación gráfica.

Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación
Mecánica
(RD 1687/2007, do 14 de decembro)

Técnico en Mecanizado
(RD 1398/2007, do 29 de outubro)

0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica. 0005. Sistemas automatizados.
Técnico superior en Programación da Produción en Moldeamento de
Metais e Polímeros
(RD 882/2011, do 24 de xuño)

Técnico en Mecanizado
(RD 1398/2007, do 29 de outubro)

0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica. 0005. Sistemas automatizados.
Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 174/2008, do 8 de febreiro)

Técnico en Soldadura e Caldeiraría
(RD 1692/2007, do 14 de decembro)

0245. Representación gráfica en fabricación mecánica.

0007. Interpretación gráfica.

Técnico en Mecanizado
(RD 1398/2007, do 29 de outubro)

Técnico en Soldadura e Caldeiraría
(RD 1692/2007, do 14 de decembro)

Ciclo completo.

0092. Mecanizado.

Técnico superior en Deseño en Fabricación Mecánica
(RD 1630/2009, do 30 de outubro)

Técnico en Soldadura e Caldeiraría
(RD 1692/2007, do 14 de decembro)

0245. Representación gráfica en fabricación mecánica.

0007. Interpretación gráfica.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
1310. Programación e mantemento de automatismos hidráulicos e
pneumáticos en buques e embarcacións.
Técnico superior en Patronaxe e Moda
(RD 954/2008, do 6 de xuño)
(Téxtil, Confección e Pel)
0280. Organización da produción en confección téxtil.

Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 174/2008, do 8 de febreiro)
0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.
Técnico superior en Construcións
Metálicas
(RD 174/2008, do 8 de febreiro)
0163. Programación da produción.
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Fabricación Mecánica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 174/2008, do 8 de febreiro)

Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación
Mecánica
(RD 1687/2007, do 14 de decembro)

0245. Representación gráfica en fabricación mecánica.
Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
1310. Programación e mantemento de automatismos hidráulicos e
pneumáticos en buques e embarcacións.
Técnico superior en Patronaxe e Moda
(RD 954/2008, do 6 de xuño)
(Téxtil, Confección e Pel)
0280. Organización da produción en confección téxtil.
Técnico superior en Deseño en Fabricación Mecánica
(RD 1630/2009, do 30 de outubro)
0245. Representación gráfica en fabricación mecánica.
Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 174/2008, do 8 de febreiro)
0245. Representación gráfica en fabricación mecánica.
Técnico superior en Deseño en Fabricación Mecánica
(RD 1630/2009, do 30 de outubro)
0245. Representación gráfica en fabricación mecánica.
Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
1310. Programación e mantemento de automatismos hidráulicos e
pneumáticos en buques e embarcacións.
Técnico superior en Patronaxe e Moda
(RD 954/2008, do 6 de xuño)
(Téxtil, Confección e Pel)
0280. Organización da produción en confección téxtil.

0007. Interpretación gráfica.
Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación
Mecánica
(RD 1687/2007, do 14 de decembro)
0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.
Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación
Mecánica
(RD 1687/2007, do 14 de decembro)
0163. Programación da produción.
Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación
Mecánica
(RD 1687/2007, do 14 de decembro)
0007. Interpretación gráfica.
Técnico superior en Programación da Produción en Moldeamento de
Metais e Polímeros
(RD 882/2011, do 24 de xuño)
0007. Interpretación gráfica.
Técnico superior en Programación da Produción en Moldeamento de
Metais e Polímeros
(RD 882/2011, do 24 de xuño)
0007. Interpretación gráfica.
Técnico superior en Programación da Produción en Moldeamento de
Metais e Polímeros
(RD 882/2011, do 24 de xuño)
0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.
Técnico superior en Programación da Produción en Moldeamento de
Metais e Polímeros
(RD 882/2011, do 24 de xuño)
0163. Programación da produción.
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Hostalaría e Turismo
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Asistencia á Dirección
(RD 1582/2011, do 4 de novembro)
(Administración e Xestión)
0661. Protocolo empresarial.
Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)
0930. Políticas de márketing.
Técnico superior en Márketing e Publicidade
(RD 1571/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)
0930. Políticas de márketing.
Técnico superior en Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
(RD 451/2010, do 16 de abril)
(Industrias Alimentarias)
0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.
0468. Nutrición e seguridade alimentaria.
Técnico superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, do 14 de decembro)
(Industrias Alimentarias)
0085. Lexislación vitivinícola e seguridade alimentaria.
0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.
Técnico superior en Asistencia á Dirección
(RD 1582/2011, do 4 de novembro)
(Administración e Xestión)
0661. Protocolo empresarial.
Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)
0930. Políticas de márketing.
Técnico superior en Márketing e Publicidade
(RD 1571/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)
0930. Políticas de márketing.
Técnico superior en Márketing e Publicidade
(RD 1571/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)
0930. Políticas de márketing.
Técnico superior en Asistencia á Dirección
(RD 1582/2011, do 4 de novembro)
(Administración e Xestión)

Técnico superior en Axencias de Viaxe e Xestión de Eventos
(RD 1254/2009, do 24 de xullo)
0172. Protocolo e relacións públicas.
Técnico superior en Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos
(RD 1254/2009, do 24 de xullo)
0173. Márketing turístico.
Técnico superior en Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos
(RD 1254/2009, do 24 de xullo)
0173. Márketing turístico.
Técnico superior en Dirección de Cociña
(RD 687/2010, do 20 de maio)
0501. Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentaria.
Técnico superior en Dirección de Cociña
(RD 687/2010, do 20 de maio)
0501. Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentaria.
Técnico superior en Xestión de Aloxamentos Turísticos
(RD 1686/2007, do 14 de decembro)
0172. Protocolo e relacións públicas.
Técnico superior en Xestión de Aloxamentos Turísticos
(RD 1686/2007, do 14 de decembro)
0173. Márketing turístico.
Técnico superior en Xestión de Aloxamentos Turísticos
(RD 1686/2007, do 14 de decembro)
0173. Márketing turístico.
Técnico superior en Guía, Información e Asistencias Turísticas
(RD 1255/2009, do 24 de xullo)
0173. Márketing turístico.
Técnico superior en Guía, Información e Asistencia Turística
(RD 1255/2009, do 24 de xullo)
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Hostalaría e Turismo
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

0661. Protocolo empresarial.

0172. Protocolo e relacións públicas.

Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)
0930. Políticas de márketing.

Técnico superior en Guía, Información e Asistencias Turísticas
(RD 1255/2009, do 24 de xullo)
0173. Márketing turístico.

Imaxe Persoal
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)
Ciclo completo.

Técnico en Estética e Beleza
(RD 256/2011, do 28 de febreiro)
0643. Márketing e venda en imaxe persoal.

Técnico en Actividades Comerciais
(RD 1688/2011, do 18 de novembro)
(Comercio e Márketing)

Técnico en Estética e Beleza
(RD 256/2011, do 28 de febreiro)

Ciclo completo.

0643. Márketing e venda en imaxe persoal.

Técnico superior en Márketing e Publicidade
(RD 1571/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)

Técnico en Estética e Beleza
(RD 256/2011, do 28 de febreiro)

Ciclo completo.

0643. Márketing e venda en imaxe persoal.
Técnico en Actividades Comerciais
(RD 1688/2011, do 18 de novembro)
(Comercio e Márketing)

Técnico en Peiteado e Cosmética Capilar
(RD 1588/2011, do 4 de novembro)

Ciclo completo.

0643. Márketing e venda en imaxe persoal.

Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)
Ciclo completo.

Técnico en Peiteado e Cosmética Capilar
(RD 1588/2011, do 4 de novembro)
0643. Márketing e venda en imaxe persoal.

Técnico superior en Márketing e Publicidade
(RD 1571/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)

Técnico en Peiteado e Cosmética Capilar
(RD 1588/2011, do 4 de novembro)

Ciclo completo.

0643. Márketing e venda en imaxe persoal.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Animacións 3D, Xogos e Contornos Interactivos
(RD 1583/2011, do 4 de novembro)
(Imaxe e Son)
Ciclo completo.

Técnico superior en Caracterización e Maquillaxe Profesional
(RD 553/2012, do 23 de marzo)
1267. Deseño dixital de personaxes 2D 3D.
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Imaxe e Son
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico superior en Iluminación, Captación e Tratamento de Imaxe
(RD 1686/2011, do 18 de novembro)
Ciclo completo.

Técnico en Vídeo Disc-Jockey e Son
(RD 556/2012, do 23 de marzo)
1304. Toma e edición dixital de imaxe.

Técnico superior en Son para Audiovisuais e Espectáculos
(RD 1682/2011, do 18 de novembro)

Técnico en Vídeo Disc-Jockey e Son
(RD 556/2012, do 23 de marzo)

Ciclo completo.

1298. Instalación e montaxe de equipamentos de son.

Técnico superior en Son para Audiovisuais e Espectáculos
(RD 1682/2011, do 18 de novembro)

Técnico en Vídeo Disc-Jockey e Son
(RD 556/2012, do 23 de marzo)

Ciclo completo.

1299. Captación e gravación de son.

Técnico superior en Son para Audiovisuais e Espectáculos
(RD 1682/2011, do 18 de novembro)

Técnico en Vídeo Disc-Jockey e Son
(RD 556/2012, do 23 de marzo)

Ciclo completo.

1300. Control, edición e mestura de son.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Realización de Proxectos de Audiovisuais e
Espectáculos
(RD 1680/2011, do 18 de novembro)
Ciclo completo.

Técnico superior en Iluminación, Captación e Tratamento de Imaxe
(RD 1686/2011, do 18 de novembro)
1158. Planificación de cámara en audiovisuais.

Técnico superior en Iluminación, Captación e Tratamento de Imaxe
(RD 1686/2011, do 18 de novembro)
Ciclo completo.

Técnico superior en Produción de Audiovisuais e Espectáculos
(RD 1681/2011, do 18 de novembro)
0910. Medios técnicos audiovisuais e escénicos.

Técnico superior en Realización de Proxectos de Audiovisuais e
Espectáculos
(RD 1680/2011, do 18 de novembro)
Ciclo completo.

Técnico superior en Produción de Audiovisuais e Espectáculos
(RD 1681/2011, do 18 de novembro)
0920. Recursos expresivos audiovisuais e escénicos.

Técnico superior en Realización de Proxectos de Audiovisuais e
Espectáculos
(RD 1680/2011, do 18 de novembro)
Ciclo completo.

Técnico superior en Produción de Audiovisuais e Espectáculos
(RD 1681/2011, do 18 de novembro)
0910. Medios técnicos audiovisuais e escénicos.

Industrias Alimentarias
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría
(RD 1399/2007, do 29 de outubro)
0032. Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría.

Técnico en Aceites de Oliva e Viños
(RD 1798/2008, do 3 de novembro)
0146. Venda e comercialización de produtos alimentarios.
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Industrias Alimentarias
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Actividades Comerciais
(RD 1688/2011, do 18 de novembro)
(Comercio e Márketing)

Técnico en Aceites de Oliva e Viños
(RD 1798/2008, do 3 de novembro)

1228. Técnicas de almacén.
Técnico en Actividades Comerciais
(RD 1688/2011, do 18 de novembro)
(Comercio e Márketing)
Ciclo completo.

0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.
Técnico en Aceites de Oliva e Viños
(RD 1798/2008, do 3 de novembro)
0146. Venda e comercialización de produtos alimentarios.

Técnico en Carpintaría e Moble
(RD 1128/2010, do 10 de setembro)
(Madeira, Moble e Cortiza)
0542. Control de almacén.
Técnico en Condución de Vehículos de Transporte por Estrada
(RD 555/2012, do 23 de marzo)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)
1209. Operacións de almacenaxe.
Técnico en Instalación e Amoblamento
(RD 880/2011, do 24 de xuño)
(Madeira, Moble e Cortiza)
0542 Control de almacén.
Técnico en Mantemento Electromecánico
(RD 1589/2011, do 4 de novembro)
(Instalación e Mantemento)
Ciclo completo.

Técnico en Aceites de Oliva e Viños
(RD 1798/2008, do 3 de novembro)
0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria
Técnico en Aceites de Oliva e Viños
(RD 1798/2008, do 3 de novembro)
0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.
Técnico en Aceites de Oliva e Viños
(RD 1798/2008, do 3 de novembro)
0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.
Técnico en Aceites de Oliva e Viños
(RD 1798/2008, do 3 de novembro)
0116. Principios de mantemento electromecánico.

Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)
Ciclo completo.

Técnico en Aceites de Oliva e Viños
(RD 1798/2008, do 3 de novembro)
0116. Principios de mantemento electromecánico.

Técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría
(RD 1399/2007, do 29 de outubro)
0032 Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría.
Técnico en Actividades Comerciais
(RD 1688/2011, do 18 de novembro)
(Comercio e Márketing)
1228. Técnicas de almacén.
Técnico en Actividades Comerciais
(RD 1688/2011, do 18 de novembro)
(Comercio e Márketing)
Ciclo completo.

Técnico en Elaboración de Produtos Alimentarios
(RD 452/2010, do 16 de abril)
0146. Venda e comercialización de produtos alimentarios.
Técnico en Elaboración de Produtos Alimentarios
(RD 452/2010, do 16 de abril)
0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.
Técnico en Elaboración de Produtos Alimentarios
(RD 452/2010, do 16 de abril)
0146. Venda e comercialización de produtos alimentarios.

Técnico en Carpintaría e Moble
(RD 1128/2010, do 10 de setembro)
(Madeira, Moble e Cortiza)

Técnico en Elaboración de Produtos Alimentarios
(RD 452/2010, do 16 de abril)
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Industrias Alimentarias
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

0542. Control de almacén.
Técnico en Condución de Vehículos de Transporte por Estrada
(RD 555/2012, do 23 de marzo)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)
1209. Operacións de almacenaxe.
Técnico en Instalación e Amoblamento
(RD 880/2011, do 24 de xuño)
(Madeira, Moble e Cortiza)
0542. Control de almacén.
Técnico en Mantemento Electromecánico
(RD 1589/2011, do 4 de novembro)
(Instalación e Mantemento)
Ciclo completo.

0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.
Técnico en Elaboración de Produtos Alimentarios
(RD 452/2010, do 16 de abril)
0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.
Técnico en Elaboración de Produtos Alimentarios
(RD 452/2010, do 16 de abril)
0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.
Técnico en Elaboración de Produtos Alimentarios
(RD 452/2010, do 16 de abril)
0116. Principios de mantemento electromecánico.

Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)
Ciclo completo.

Técnico en Elaboración de Produtos Alimentarios
(RD 452/2010, do 16 de abril)
0116. Principios de mantemento electromecánico.

Técnico en Aceites de Oliva e Viños
(RD 1798/2008, do 3 de novembro)
0146. Venda e comercialización de produtos alimentarios.
Técnico en Elaboración de Produtos Alimenticios
(RD 452/2010, do 16 de abril)
0146. Venda e comercialización de produtos alimentarios.
Técnico en Actividades Comerciais
(RD 1688/2011, do 18 de novembro)
(Comercio e Márketing)
1228. Técnicas de almacén.
Técnico en Actividades Comerciais
(RD 1688/2011, do 18 de novembro)
(Comercio e Márketing)
Ciclo completo.

Técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría
(RD 1399/2007, do 29 de outubro)
0032. Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría.
Técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría
(RD 1399/2007, do 29 de outubro)
0032. Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría.
Técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría
(RD 1399/2007, do 29 de outubro)
0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.
Técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría
(RD 1399/2007, do 29 de outubro)
0032. Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría.

Técnico en Carpintaría e Moble
(RD 1128/2010, do 10 de setembro)
(Madeira, Moble e Cortiza)
0542. Control de almacén.
Técnico en Condución de Vehículos de Transporte por Estrada
(RD 555/2012, do 23 de marzo)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)
1209. Operacións de almacenaxe.

Técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría
(RD 1399/2007, do 29 de outubro)
0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.
Técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría
(RD 1399/2007, do 29 de outubro)
0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.
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Industrias Alimentarias
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Instalación e Amoblamento
(RD 880/2011, do 24 de xuño)
(Madeira, Moble e Cortiza)

Técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría
(RD 1399/2007, do 29 de outubro)

0542. Control de almacén.

0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Acuicultura
(RD 1585/2011, do 4 de novembro)
(Marítimo-Pesqueira)
1021. Xestión ambiental dos procesos acuícolas.
Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 174/2008, do 8 de febreiro)
(Fabricación Mecánica)
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
Técnico superior en Desenvolvemento e Fabricación de Produtos
Cerámicos
(RD 1797/2008, do 3 de novembro)
(Vidro e Cerámica)
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
Técnico superior en Deseño e Produción de Calzado e Complementos
(RD 689/2010, do 20 de maio)
(Téxtil, Confección e Pel)
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)
Ciclo completo.

Técnico superior en Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
(RD 451/2010, do 16 de abril)
0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.
Técnico superior en Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
(RD 451/2010, do 16 de abril)
0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.
Técnico superior en Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
(RD 451/2010, do 16 de abril)
0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.
Técnico superior en Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
(RD 451/2010, do 16 de abril)
0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.
Técnico superior en Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
(RD 451/2010, do 16 de abril)
0084. Comercialización e loxística na industria alimentaria.

Técnico superior en Laboratorio de Análises e de Control de Calidade
(RD 1395/2007, do 29 de outubro)
(Química)
Ciclo completo.

Técnico superior en Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
(RD 451/2010, do 16 de abril)
0464. Análise de alimentos.

Técnico superior en Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos
(RD 220/2008, do 15 de febreiro)
(Instalación e Mantemento)
Ciclo completo.

Técnico superior en Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
(RD 451/2010, do 16 de abril)
0191. Mantemento electromecánico en industrias de proceso.

Técnico superior en Patronaxe e Moda
(RD 954/2008, do 6 de xuño)
(Téxtil, Confección e Pel)
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

Técnico superior en Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
(RD 451/2010, do 16 de abril)
0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.
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Industrias Alimentarias
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación
Mecánica
(RD 1687/2007, do 14 de decembro)
(Fabricación Mecánica)

Técnico superior en Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
(RD 451/2010, do 16 de abril)

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
Técnico superior en Programación da Produción en Moldeamento de
Metais e Polímeros
(RD 882/2011, do 24 de xuño)
(Fabricación Mecánica)
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
Técnico superior en Transporte e Loxística
(RD 1572/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)
Ciclo completo.

Técnico superior en Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
(RD 451/2010, do 16 de abril)
0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.
Técnico superior en Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
(RD 451/2010, do 16 de abril)
0084. Comercialización e loxística na industria alimentaria.

Técnico superior en Acuicultura
(RD 1585/2011, do 4 de novembro)
(Marítimo-Pesqueira)
1021. Xestión ambiental dos procesos acuícolas.
Técnico superior en Construcións Metálicas
(RD 174/2008, do 8 de febreiro)
(Fabricación Mecánica)
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
Técnico superior en Desenvolvemento e Fabricación de Produtos
Cerámicos
(RD 1797/2008, do 3 de novembro)
(Vidro e Cerámica)
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
Técnico superior en Deseño e Produción de Calzado e Complementos
(RD 689/2010, do 20 de maio)
(Téxtil, Confección e Pel)
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.
Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
(RD 1573/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)
Ciclo completo.
Técnico superior en Laboratorio de Análises e de Control de Calidade
(RD 1395/2007, do 29 de outubro)
(Química)
Ciclo completo.

0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.

Técnico superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, do 14 de decembro)
0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.
Técnico superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, do 14 de decembro)
0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.
Técnico superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, do 14 de decembro)
0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.
Técnico superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, do 14 de decembro)
0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.
Técnico superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, do 14 de decembro)
0084. Comercialización e loxística na industria alimentaria.
Técnico superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, do 14 de decembro)
0081. Análise enolóxica.
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Industrias Alimentarias
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Patronaxe e Moda
(RD 954/2008, do 6 de xuño)
(Téxtil, Confección e Pel)

Técnico superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, do 14 de decembro)

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.

Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación
Mecánica
(RD 1687/2007, do 14 de decembro)
(Fabricación Mecánica)
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

Técnico superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, do 14 de decembro)
0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.

Técnico superior en Programación da Produción en Moldeamento de
Metais e Polímeros
(RD 882/2011, do 24 de xuño)
(Fabricación Mecánica)
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

Técnico superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, do 14 de decembro)
0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.

Técnico superior en Transporte e Loxística
(RD 1572/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)

Técnico superior en Vitivinicultura
(RD 1688/2007, do 14 de decembro)

Ciclo completo.

0084. Comercialización e loxística na industria alimentaria.

Informática e Comunicacións
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Xestión Administrativa
(RD 1631/2009, do 30 de outubro)
(Administración e Xestión)

Técnico en Sistemas Microinformáticos e Redes
(RD 1691/2007, do 14 de decembro)

0440. Tratamento informático da información.

0223. Aplicacións ofimáticas.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Mantemento Electrónico
(RD 1578/2011, do 4 de novembro)
(Electricidade e Electrónica)
Ciclo completo.
Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede
(RD 1629/2009, do 30 de outubro)
Ciclo completo.

Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede
(RD 1629/2009, do 30 de outubro)
0371. Fundamentos de hardware.
Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma
(RD 450/2010, do 16 de abril)
0483. Sistemas informáticos.
0484. Bases de datos.
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Informática e Comunicacións
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Animacións 3D, Xogos e Contornos Interactivos
(RD 1583/2011, do 4 de novembro)
(Imaxe e Son)

Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma
(RD 450/2010, do 16 de abril)

Ciclo completo.

0489. Programación multimedia e dispositivos móbiles.

Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede
(RD 1629/2009, do 30 de outubro)

Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web
(RD 686/2010, do 20 de maio)
0483. Sistemas informáticos.
0484. Bases de datos.

Ciclo completo.
Técnico superior en Mantemento Electrónico
(RD 1578/2011, do 4 de novembro)
(Electricidade e Electrónica)

Técnico en Sistemas Microinformáticos e Redes
(RD 1691/2007, do 14 de decembro)
0221. Montaxe e mantemento de equipamentos.
0222. Sistemas operativos monoposto.

Ciclo completo.

Instalación e Mantemento
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei orgánica
2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
1176. Instalación e mantemento de maquinaria de frío e climatización
en buques e embarcacións.
Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1562. Técnicas de mecanizado e unión.
Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)
(Electricidade e Electrónica)
Ciclo completo.

Técnico en Instalacións Frigoríficas e de Climatización
(RD 1793/2010, do 30 de decembro)
0042. Montaxe e mantemento de instalacións de climatización,
ventilación e extracción.
Técnico en Instalacións Frigoríficas e de Climatización
(RD 1793/2010, do 30 de decembro)
0037. Técnicas de montaxe de instalacións.
Técnico en Instalacións Frigoríficas e de Climatización
(RD 1793/2010, do 30 de decembro)
0038. Instalacións eléctricas e automatismos.

Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
Ciclo completo.

Técnico en Instalacións Frigoríficas e de Climatización
(RD 1793/2010, do 30 de decembro)
0038. Instalacións eléctricas e automatismos.

Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1580. Técnicas de montaxe en instalacións de auga.

Técnico en Instalacións Frigoríficas e de Climatización
(RD 1793/2010, do 30 de decembro)
0037. Técnicas de montaxe de instalacións.
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Instalación e Mantemento
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei orgánica
2/2006

Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)

Técnico en Instalacións Frigoríficas e de Climatización
(RD 1793/2010, do 30 de decembro)

Ciclo completo.

0038. Instalacións eléctricas e automatismos.

Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)
(Electricidade e Electrónica)
Ciclo completo.

0038. Instalacións eléctricas e automatismos.

Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
Ciclo completo.

Técnico en Instalacións de Produción de Calor
(RD 1792/2010, do 30 de decembro)
0038. Instalacións eléctricas e automatismos

Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)

Técnico en Instalacións de Produción de Calor
(RD 1792/2010, do 30 de decembro)
0302. Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas.
0310. Montaxe e mantemento de instalacións de auga
0393. Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles
líquidos.

Ciclo completo.
Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1562. Técnicas de mecanizado e unión.
Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1580. Técnicas de montaxe en instalacións de auga.
Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
Ciclo completo.
Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
Ciclo completo.

Técnico en Instalacións de Produción de Calor
(RD 1792/2010, do 30 de decembro)

Técnico en Instalacións de Produción de Calor
(RD 1792/2010, do 30 de decembro)
0037. Técnicas de montaxe de instalacións.
Técnico en Instalacións de Produción de Calor
(RD 1792/2010, do 30 de decembro)
0037. Técnicas de montaxe de instalacións.
Técnico en Instalacións de Produción de Calor
(RD 1792/2010, do 30 de decembro)
0038. Instalacións eléctricas e automatismos.
Técnico en Instalacións de Produción de Calor
(RD 1792/2010, do 30 de decembro)
0302. Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas.
0310. Montaxe e mantemento de instalacións de auga.
0393. Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles
líquidos.
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Instalación e Mantemento
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei orgánica
2/2006

Técnico en Mecanizado
(RD 1398/2007, do 29 de outubro)
(Fabricación Mecánica)

Técnico en Mantemento Electromecánico
(RD 1589/2011, do 4 de novembro)

0004. Fabricación por arranque de labra.
0007. Interpretación gráfica.

0949. Técnicas de fabricación.

Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)

Técnico en Mantemento Electromecánico
(RD 1589/2011, do 4 de novembro)

1562. Técnicas de mecanizado e unión.

0950. Técnicas de unión e montaxe.

Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)

Técnico en Mantemento Electromecánico
(RD 1589/2011, do 4 de novembro)

1580. Técnicas de montaxe en instalacións de auga.

0950. Técnicas de unión e montaxe.

Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
(RD 177/2008, do 8 de febreiro)
(Electricidade e Electrónica)

Técnico en Mantemento Electromecánico
(RD 1589/2011, do 4 de novembro)
0951. Electricidade e automatismos eléctricos.
0954. Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico.

Ciclo completo.
Técnico en Soldadura e Caldeiraría
(RD 1692/2007, do 14 de decembro)
(Fabricación Mecánica)

Técnico en Mantemento Electromecánico
(RD 1589/2011, do 4 de novembro)
0949. Técnicas de fabricación.
0950. Técnicas de unión e montaxe.

Ciclo completo.

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Mecatrónica Industrial
(RD 1576/2011, do 4 de novembro)
Ciclo completo.
Técnico superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
(RD 1127/2010, do 10 de setembro)
(Electricidade e Electrónica)
Ciclo completo.
Técnico superior en Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica
(RD 1177/2008, do 11 de xullo)
(Enerxía e Auga)
0349. Eficiencia enerxética de instalacións.
0352. Configuración de instalacións solares térmicas.
Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións
Térmicas e de Fluídos
(RD 219/2008, do 15 de febreiro)

Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións
Térmicas e de Fluídos
(RD 219/2008, do 15 de febreiro)
0120. Sistemas eléctricos e automáticos.
Técnico superior en Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións
Térmicas e de Fluídos
(RD 219/2008, do 15 de febreiro)
0120. Sistemas eléctricos e automáticos.
Técnico superior en Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos
(RD 220/2008, do 15 de febreiro)
0124. Enerxías renovables e eficiencia enerxética.
Técnico superior en Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos
(RD 220/2008, do 15 de febreiro)
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Instalación e Mantemento
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei orgánica
2/2006

0125. Configuración de instalacións de climatización, calefacción e
AQS.
0126. Configuración de instalacións frigoríficas.
0127. Configuración de instalacións de fluídos.
Técnico superior en Mecatrónica Industrial (RD 1576/2011, do 4 de
novembro)
Ciclo completo.

0134. Configuración de instalacións térmicas e de fluídos.
Técnico superior en Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos
(RD 220/2008, do 15 de febreiro)
0120. Sistemas eléctricos e automáticos.

Técnico superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
(RD 1127/2010, do 10 de setembro)
(Electricidade e Electrónica)
Ciclo completo.

Técnico superior en Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos
(RD 220/2008, do 15 de febreiro)
0120. Sistemas eléctricos e automáticos.

Técnico superior en Automoción
(RD 1796/2008, do 3 de novembro)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)

Técnico superior en Mecatrónica Industrial
(RD 1576/2011, do 4 de novembro)

0292. Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe.
0293. Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares.
0294. Elementos amovibles e fixos non estruturais.

0935. Sistemas mecánicos.

Técnico superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
(RD 1127/2010, do 10 de setembro)
(Electricidade e Electrónica)
Ciclo completo.

Técnico superior en Mecatrónica Industrial
(RD 1576/2011, do 4 de novembro)
0937. Sistemas eléctricos e electrónicos.

Madeira, Moble e Cortiza
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación
Mecánica
(RD 1687/2007, do 14 de decembro)
(Fabricación Mecánica)
0002. Mecanizado por control numérico.
Técnico en Actividades Comerciais
RD 1688/2011, do 18 de novembro
(Comercio e Márketing)
1228 Técnicas de almacén.
Técnico en Aceites de Oliva e Viños
(RD 1798/2008, do 3 de novembro)
(Industrias Alimentarias)
0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.

Técnico en Carpintaría e Moble
(RD 1128/2010, do 10 de setembro)
0545. Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble.
Técnico en Carpintaría e Moble
(RD 1128/2010, do 10 de setembro)
0542. Control de almacén.
Técnico en Carpintaría e Moble
(RD 1128/2010, do 10 de setembro)
0542. Control de almacén.
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Madeira, Moble e Cortiza
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Condución de Vehículos de Transporte por Estrada
(RD 555/2012, do 23 de marzo)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)

Técnico en Carpintaría e Moble
(RD 1128/2010, do 10 de setembro)

1209. Operacións de almacenaxe.
Técnico en Elaboración de Produtos Alimenticios
(RD 452/2010, do 16 de abril)
(Industrias Alimentarias)
0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.
Técnico en Mecanizado
(RD 1398/2007, do 29 de outubro)
(Fabricación Mecánica)
0002. Mecanizado por control numérico.
Técnico en Pedra Natural
(RD 1587/2011, do 4 de novembro)
(Industrias Extractivas)
0895. Tecnoloxía de mecanizado en pedra natural.
Técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría
(RD 1399/2007, do 29 de outubro)
(Industrias Alimentarias)
0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.
Técnico superior en Deseño e Amoblamento
(RD 1579/2011, do 4 de novembro)

0542. Control de almacén.
Técnico en Carpintaría e Moble
(RD 1128/2010, do 10 de setembro)
0542. Control de almacén.
Técnico en Carpintaría e Moble
(RD 1128/2010, do 10 de setembro)
0545. Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble.
Técnico en Carpintaría e Moble
(RD 1128/2010, do 10 de setembro)
0545 Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble.
Técnico en Carpintaría e Moble
(RD 1128/2010, do 10 de setembro)
0542. Control de almacén.
Técnico en Carpintaría e Moble
(RD 1128/2010, do 10 de setembro)
0538. Materiais en carpintaría e moble.
0539. Solucións construtivas.
0543. Documentación técnica.

Ciclo completo.
Técnico en Actividades Comerciais
Real decreto 1688/2011, do 18 de novembro
(Comercio e Márketing)
1228 Técnicas de almacén.
Técnico en Aceites de Oliva e Viños
(RD 1798/2008, do 3 de novembro)
(Industrias Alimentarias)
0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.
Técnico en Condución de Vehículos de Transporte por Estrada
(RD 555/2012, do 23 de marzo)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)
1209. Operacións de almacenaxe.
Técnico en Elaboración de Produtos Alimenticios
(RD 452/2010, do 16 de abril)
(Industrias Alimentarias)
0030 Operacións e control de almacén na industria alimentaria.

Técnico en Instalación e A (RD
1128/2010, do 10 de setembro)
0542. Control de almacén.
Técnico en Instalación e Amoblamento
(RD 880/2011, do 24 de xuño)
0542. Control de almacén.
Técnico en Instalación e Amoblamento
(RD 880/2011, do 24 de xuño)
0542. Control de almacén.
Técnico en Instalación e Amoblamento
(RD 880/2011, do 24 de xuño)
0542. Control de almacén.
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Madeira, Moble e Cortiza
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría
(RD 1399/2007, do 29 de outubro)
(Industrias Alimentarias)

Técnico en Instalación e Amoblamento
(RD 880/2011, do 24 de xuño)

0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria.

0542. Control de almacén.

Técnico superior en Deseño e Amoblamento
(RD 1579/2011, do 4 de novembro)

Técnico en Instalación e Amoblamento
(RD 880/2011, do 24 de xuño)
0538. Materiais en carpintaría e moble.
0539. Solucións construtivas.
0778. Planificación da instalación.

Ciclo completo.

Marítimo-Pesqueira
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
Ciclo completo.

0706. Instalacións e equipamentos de cultivo.

Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
Ciclo completo.

Técnico en Cultivos Acuícolas
(RD 254/2011, do 28 de febreiro)
0706. Instalacións e equipamentos de cultivo.

Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
Ciclo completo.

Técnico en Navegación e Pesca de Litoral
(RD 1144/2012, do 27 de xullo)
1034. Instalacións e servizos.

Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
Ciclo completo.

Técnico en Navegación e Pesca de Litoral
(RD 1144/2012, do 27 de xullo)
1034. Instalacións e servizos.

Técnico en Navegación e Pesca de Litoral
(RD 1144/2012, do 27 de xullo)
Ciclo completo.
Técnico superior en Transporte Marítimo e Pesca de Altura
(RD 1691/2011, do 18 de novembro)
Ciclo completo.

Técnico en Cultivos Acuícolas
(RD 254/2011, do 28 de febreiro)

Técnico en Operacións Subacuáticas e Hiperbáricas
(RD 1073/2012, do 13 de xullo)
0764. Navegación.
0765. Manobra e propulsión.
Técnico en Operacións Subacuáticas e Hiperbáricas
(RD 1073/2012, do 13 de xullo)
0764. Navegación.
0765. Manobra e propulsión.
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Marítimo-Pesqueira
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Deseño e Produción de Calzado e Complementos
(RD 689/2010, do 20 de maio)
(Téxtil, Confección e Pel)
0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

Técnico superior en Acuicultura
(RD 1585/2011, do 4 de novembro)
1021. Xestión ambiental dos procesos acuícolas.

Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)

Técnico superior en Acuicultura
(RD 1585/2011, do 4 de novembro)
1019. Instalacións, innovación e sistemas de automatización en
acuicultura.

Ciclo completo.
Técnico superior en Patronaxe e Moda
(RD 954/2008, do 6 de xuño)
(Téxtil, Confección e Pel)

Técnico superior en Acuicultura
(RD 1585/2011, do 4 de novembro)

0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental.

1021. Xestión ambiental dos procesos acuícolas.

Química
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Operacións de Laboratorio
(RD 554/2012, do 23 de marzo)
1249. Química aplicada.
1250. Mostraxe e operacións unitarias de laboratorio.
Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)
Ciclo completo.

Técnico en Planta Química
(RD 178/2008, do 8 de febreiro)
0109. Parámetros químicos.
Técnico en Planta Química
(RD 178/2008, do 8 de febreiro)
0116. Principios de mantemento electromecánico.

Técnico en Redes e Estacións de Tratamentos de Auga
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1564 Calidade da auga.
Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1573. Calidade e tratamento de augas.
Técnico en Planta Química
(RD 178/2008, do 8 de febreiro)

Técnico en Planta Química
(RD 178/2008, do 8 de febreiro)
0115. Tratamentos de augas.
Técnico en Planta Química
(RD 178/2008, do 8 de febreiro)
0115. Tratamentos de augas.
Técnico en Operacións de Laboratorio
(RD 554/2012, do 23 de marzo)
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Química
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

1249. Química aplicada.
1250. Mostraxe e operacións unitarias de laboratorio.

0109. Parámetros químicos.
Técnico en Mantemento de Material
Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)

Técnico en Operacións de Laboratorio
(RD 554/2012, do 23 de marzo)

Ciclo completo.

0116. Principios de mantemento electromecánico.

Técnico superior en Laboratorio de Análises e de Control de Calidade
(RD 1395/2007, do 29 de outubro)
0065. Mostraxe e preparación da mostra.

Técnico en Operacións de Laboratorio
(RD 554/2012, do 23 de marzo)
1250. Mostraxe e operacións unitarias de laboratorio.

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
Ciclo completo.

Técnico superior en Química Industrial
(RD 175/2008, do 8 de febreiro)
0191. Mantemento electromecánico en industrias de proceso.

Sanidade
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Electromecánica de Maquinaria
(RD 255/2011, do 28 de febreiro)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)
Ciclo completo.
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóbiles
(RD 453/2010, do 16 de abril)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)
Ciclo completo.
Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
Ciclo completo.
Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)
Ciclo completo.

Técnico en Emerxencias Sanitarias
(RD 1397/2007, do 29 de outubro)
0052. Mantemento mecánico preventivo do vehículo.
Técnico en Emerxencias Sanitarias
(RD 1397/2007, do 29 de outubro)
0052. Mantemento mecánico preventivo do vehículo.
Técnico en Emerxencias Sanitarias
(RD 1397/2007, do 29 de outubro)
0052. Mantemento mecánico preventivo do vehículo.
Técnico en Emerxencias Sanitarias
(RD 1397/2007, do 29 de outubro)
0052. Mantemento mecánico preventivo do vehículo.
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Sanidade
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)

Técnico en Emerxencias Sanitarias
(RD 1397/2007, do 29 de outubro)

Ciclo completo.

0052. Mantemento mecánico preventivo do vehículo.
Técnico superior en Automoción
(RD 1796/2008, do 3 de novembro)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)

Técnico en Emerxencias Sanitarias
(RD 1397/2007, do 29 de outubro)

Ciclo completo.

0052. Mantemento mecánico preventivo do vehículo.
Técnico en Emerxencias Sanitarias
(RD 1397/2007, do 29 de outubro)

Técnico en Farmacia e Parafarmacia
(RD 1689/2007, do 14 de decembro)

Ciclo completo.

0020. Primeiros auxilios.

Técnico superior en Laboratorio de Análises e de Control de Calidade
(RD 1395/2007, do 29 de outubro)
(Química)
Ciclo completo.

Técnico en Farmacia e Parafarmacia
(RD 1689/2007, do 14 de decembro)
0103. Operacións básicas de laboratorio.

Servizos Socioculturais e á Comunidade
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico superior en Animación Sociocultural e Turística
(RD 1684/2011, do 18 de novembro)
1124. Dinamización grupal.
Técnico superior en Mediación Comunicativa
(RD 831/2014, do 3 outubro)
0017. Habilidades sociais.
Técnico superior en Educación Infantil
(RD 1394/2007, do 29 de outubro)
0017. Habilidades sociais.
Técnico superior en Integración Social
(RD 1074/2012, do 13 de xullo)
0017. Habilidades sociais.
Técnico superior en Integración Social
(RD 1074/2012, do 13 de xullo)
0343. Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación.
Técnico superior en Mediación Comunicativa
(RD 831/2014, do 3 outubro)

Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia
(RD 1593/2011, do 4 de novembro)
0211. Destrezas sociais.
Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia
(RD 1593/2011, do 4 de novembro)
0211. Destrezas sociais.
Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia
(RD 1593/2011, do 4 de novembro)
0211. Destrezas sociais.
Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia
(RD 1593/2011, do 4 de novembro)
0211. Destrezas sociais.
Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia
(RD 1593/2011, do 4 de novembro)
0214. Apoio á comunicación.
Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia
(RD 1593/2011, do 4 de novembro)
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Servizos Socioculturais e á Comunidade
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

0343. Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación.

0214. Apoio á comunicación.

Técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero
(RD 779/2013, do 11 de outubro)

Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia
(RD 1593/2011, do 4 de novembro)

0017. Habilidades sociais.

0211. Destrezas sociais.

Técnico superior en Educación e Control Ambiental
(RD 384/2011, do 18 de marzo)
(Seguridade e Medio Ambiente)

Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia
(RD 1593/2011, do 4 de novembro)

0017. Habilidades sociais.

0211. Destrezas sociais.
GRAO SUPERIOR

Técnico superior en Educación Infantil
(RD 1394/2007, do 29 de outubro)

Técnico en Superior en Animación Sociocultural e Turística
(RD 1684/2011, do 18 de novembro)

0017. Habilidades sociais.

1124. Dinamización grupal.

Técnico superior en Integración Social
(RD 1074/2012, do 13 de xullo)

Técnico superior en Animación Sociocultural e Turística
(RD 1684/2011, do 18 de novembro)

0017. Habilidades sociais.

1124. Dinamización grupal.

Técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero
(RD 779/2013, do 11 de outubro)
0017. Habilidades sociais.

Técnico en Superior en Animación Sociocultural e Turística
(RD 1684/2011, do 18 de novembro)
1124. Dinamización grupal.

Téxtil, Confección e Pel
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico superior en Márketing e Publicidade
(RD 1571/2011, do 4 de novembro)
(Comercio e Márketing)
1110. Atención ao cliente, consumidor e usuario.
Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)
Ciclo completo.
Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)
Ciclo completo.
Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)

Técnico en Confección e Moda
(RD 955/2008, do 6 de xuño)
0271. Información e atención ao cliente.
Técnico en Calzado e Complementos de Moda
(RD 257/2011, do 28 de febreiro)
0116. Principios de mantemento electromecánico.
Técnico en Confección e Moda
(RD 955/2008, do 6 de xuño)
0116. Principios de mantemento electromecánico.
Técnico en Fabricación e Ennobrecemento de Produtos Téxtiles
(RD 1591/2011, do 4 de novembro)
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Téxtil, Confección e Pel
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Ciclo completo.

0116. Principios de mantemento electromecánico.

Transporte e Mantemento de Vehículos
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

GRAO MEDIO
Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1562. Técnicas de mecanizado e unión.
Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1580. Técnicas de montaxe en instalacións de auga.
Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
1173. Procedementos de mecanizado e soldadura en buques e
embarcacións.
Técnico en Electromecánica de Maquinaria
(RD 255/2011, do 28 de febreiro)
Ciclo completo.

0260. Mecanizado básico.
Técnico en Carrozaría
(RD 176/2008, do 8 de febreiro)
0260. Mecanizado básico.
Técnico en Carrozaría
(RD 176/2008, do 8 de febreiro)
0260. Mecanizado básico.
Técnico en Condución de Vehículos de Transporte por Estrada
(RD 555/2012, do 23 de marzo)
1210. Mantemento básico de vehículos.

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóbiles
(RD 453/2010, do 16 de abril)
Ciclo completo.

Técnico en Condución de Vehículos de Transporte por Estrada
(RD 555/2012, do 23 de marzo)
1210. Mantemento básico de vehículos.

Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
Ciclo completo.

Técnico en Condución de Vehículos de Transporte por Estrada
(RD 555/2012, do 23 de marzo)
1210. Mantemento básico de vehículos.

Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
Ciclo completo.

Técnico en Condución de Vehículos de Transporte por Estrada
(RD 555/2012, do 23 de marzo)
1210. Mantemento básico de vehículos.

Técnico superior en Automoción
(RD 1797/2008, do 3 de novembro)
Ciclo completo.

Técnico en Carrozaría
(RD 176/2008, do 8 de febreiro)

Técnico en Condución de Vehículos de Transporte por Estrada
(RD 555/2012, do 23 de marzo)
1210. Mantemento básico de vehículos.
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Transporte e Mantemento de Vehículos
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)

Técnico en Condución de Vehículos de Transporte por Estrada
(RD 555/2012, do 23 de marzo)

Ciclo completo.

1210. Mantemento básico de vehículos.

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóbiles
(RD 453/2010, do 16 de abril)
0453. Sistemas auxiliares do motor.
Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
1173. Procedementos de mecanizado e soldadura en buques e
embarcacións.
Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
1172. Mantemento da planta propulsora e maquinaria auxiliar.
Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1562. Técnicas de mecanizado e unión.
Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1580. Técnicas de montaxe en instalacións de auga.
Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
1308. Organización do mantemento de planta propulsora e maquinaria
auxiliar de buques.
Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
1173. Procedementos de mecanizado e soldadura en buques e
embarcacións.
Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
0975. Circuítos auxiliares.

Técnico en Electromecánica de Maquinaria
(RD 255/2011, do 28 de febreiro)
0742 Sistemas auxiliares do motor diésel.
Técnico en Electromecánica de Maquinaria
(RD 255/2011, do 28 de febreiro)
0260. Mecanizado básico.
Técnico en Electromecánica de Maquinaria
(RD 255/2011, do 28 de febreiro)
0452. Motores.
Técnico en Electromecánica de Maquinaria
(RD 255/2011, do 28 de febreiro)
0260. Mecanizado básico.
Técnico en Electromecánica de Maquinaria
(RD 255/2011, do 28 de febreiro)
0260. Mecanizado básico.
Técnico en Electromecánica de Maquinaria
(RD 255/2011, do 28 de febreiro)
0452. Motores.
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóbiles
(RD 453/2010, do 16 de abril)
0260. Mecanizado básico.
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóbiles
(RD 453/2010, do 16 de abril)
0457. Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo.
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Transporte e Mantemento de Vehículos
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóbiles
(RD 453/2010, do 16 de abril)

1562. Técnicas de mecanizado e unión.
Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 113/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1580. Técnicas de montaxe en instalacións de auga.
Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
1172. Mantemento da planta propulsora e maquinaria auxiliar.
Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
1308. Organización do mantemento de planta propulsora e maquinaria
auxiliar de buques.
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóbiles
(RD 453/2010, do 16 de abril)
0453. Sistemas auxiliares do motor.
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóbiles
(RD 453/2010, do abril de 16)
0457. Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo.
Técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1562. Técnicas de mecanizado e unión.
Técnico superior en Xestión da Auga
(RD 114/2017, do 17 de febreiro)
(Enerxía e Auga)
1580. Técnicas de montaxe en instalacións de auga.
Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
1308. Organización do mantemento de planta propulsora e maquinaria
auxiliar de buques.
Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)

0260. Mecanizado básico.
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóbiles
(RD 453/2010, do 16 de abril)
0260. Mecanizado básico.
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóbiles
(RD 453/2010, do 16 de abril)
0452. Motores.
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóbiles
(RD 453/2010, do 16 de abril)
0452. Motores.
Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
0742. Sistemas auxiliares do motor diésel.
Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
0975. Circuítos auxiliares.
Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
0260. Mecanizado básico.
Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
0260. Mecanizado básico.
Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
0452. Motores.
Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
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Transporte e Mantemento de Vehículos
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

1173. Procedementos de mecanizado e soldadura en buques e
embarcacións.

0260. Mecanizado básico.

Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e
Embarcacións
(RD 1072/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
1172. Mantemento da planta propulsora e maquinaria auxiliar.

Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
0452. Motores.

GRAO SUPERIOR
Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de
Buques e Embarcacións
(RD 1075/2012, do 13 de xullo)
(Marítimo-Pesqueira)
Ciclo completo.

Técnico superior en Automoción
(RD 1796/2008, do 3 de novembro)
0293. Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares.

Vidro e Cerámica
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Módulos profesionais de diferentes títulos regulados pola Lei
orgánica 2/2006

Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, do 27 de xullo)
(Transporte e Mantemento de Vehículos)

Técnico en Fabricación de Produtos Cerámicos
(RD 454/2010, do 16 de abril)

Ciclo completo.

0116. Principios de mantemento electromecánico.
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ANEXO IV
Validacións de títulos publicados a partir do 5 de marzo de 2017
As validacións dos títulos publicados a partir do 5 de marzo de 2017 quedan reflectidas
nos reais decretos dos ditos títulos, con excepción das seguintes:
Calquera ciclo formativo

Calquera ciclo formativo

1124.

Dinamización grupal.

0017. Habilidades sociais.

1124.

Dinamización grupal.

1328. Atención a grupos.

0017. Habilidades sociais.

1124.

Dinamización grupal.

Comercio e Márketing / Hostalaría e Turismo

c) Validacións entre módulos profesionais establecidos no título de técnico en Comercialización de Produtos
Alimentarios (RD 189/2018, do 6 de abril) e os doutros títulos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006 (LOE).
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais

Módulos profesionais para validar
(ciclo formativo a que pertencen)

Ciclo completo.

0030. Operacións e control de almacén en industria
alimentaria.
(En todos os ciclos formativos en que aparece,
indistintamente da familia profesional a que pertenzan).

Ciclo completo.

0032. Presentación e venda de produtos de panadaría
e pastelaría.
(En todos os ciclos formativos en que aparece,
indistintamente da familia profesional a que pertenzan).

0031. Seguridade e hixiene na manipulación de
alimentos.
1610. Seguridade e calidade alimentaria no comercio.
(En todos os ciclos formativos en que aparece,
indistintamente da familia profesional a que pertenzan).
Transporte e Mantemento de Vehículos

b) Validacións entre módulos profesionais de títulos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006 (LOE) e os
establecidos no título de técnico en Montaxe de Estruturas e Instalación de Sistemas Aeronáuticos (RD 74/2018,
do 19 de febreiro).
Formación achegada

Formación para validar

Módulos profesionais
(ciclo formativo a que pertencen)

Módulos profesionais para validar

0233. Electrónica.
0234. Electrotecnia.
– Ciclo fomativo de grao medio en Instalacións
Eléctricas e Automáticas (Electricidade e Electrónica).

1444. Instalacións eléctricas e electrónicas.
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ANEXO V
Solicitude de validación de módulos de formación profesional
DATOS PERSOAIS
NIF/NIE/Pasaporte……….....……………… Nome…..………............................……………....…
Apelidos…………………………………………………………………………………..…….............
Domicilio…………………………………………………………………………………..…................
Código postal..……… Localidade……...………………………. Provincia…………….................
Tel. fixo………....………… Tel. móbil…………....……… Correo electrónico……………..……..
DATOS DO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OU CENTRO DE FORMACIÓN COMPETENTE
Denominación ………………………………………………………………………….....…………
Enderezo
……………………………………………….…………………………………………
Código postal .…….…. Localidade……...…….………………….…….…….…….…….......……
Provincia………..……. Tel. fixo………… Fax………… Correo electrónico …………..…..........
CICLO FORMATIVO EN QUE SE ENCONTRA MATRICULADO
………………………………………………………………

(Márquese o que corresponda)
LOXSE
LOE

ESTUDOS QUE ACHEGA (indíquese se é LOXSE/LOE/estudos universitarios/outros)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
MÓDULOS PROFESIONAIS QUE SOLICITA: (débese facer constar o nome correcto.
En caso de módulos profesionais LOE, indique o código especificado no real decreto
que establece o título)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
SINATURA DO/A SOLICITANTE E DATA

https://www.boe.es
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