




CM Traballos forestais e conservación do medio natural
Ciclo formativo de grao medio Título LOXSE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Rea li zar os tra ba llos pro pios da ac ti vi da de fo res tal e os de vi xi lan cia, man te men to e pro tec ción
do me dio na tu ral, en con di cións ade cua das de se gu ri da de e hi xie ne e con ser van do o me dio
pro du ti vo. Ma ne xar e man ter en uso a ma qui na ria e equi pos ne ce sa rios. Orga ni zar e xes tio nar
unha explotación forestal de tipo familiar.

En que ámbitos
se traballa?

Pro du ción de plan tas en vi vei ros. Espe cies ar bó reas e a súa im plan ta ción no me dio na tu ral ou
fo res tal. Man te men to, con ser va ción e de fen sa das ma sas fo res tais. Apro vei ta men to dos re cur -
sos fo res tais. Espe cies ci ne xé ti cas e pis cí co las do há bi tat fo res tal. Tra ba llos re la cio na dos coa
con ser va ción e res tau ra ción do me dio fí si co. Tra ba llos re la cio na dos coa xes tión de áreas re -
crea ti vas e de le cer. Tra ba llos de vi xi lan cia do pa tri mo nio na tu ral e so bre os posibles impactos
agresores sobre o medio natural. Actividades ambientais.

Que ocupacións
se desempeñan?

Mo to se rris ta/ro za dor. Ma qui nis ta fo res tal, trac to ris ta. Sil vi cul tor. Re po boa dor. Vi vei ris ta. Des -
cor ti za dor. Re si nei ro. Bom bei ro fo res tal. Co la bo ra dor de es pa zos ci ne xé ti cos e pis ci fac to rías.
Axen te fo res tal (es pa zos na tu rais, par ques na tu rais, par ques na cio nais). Axen te do me dio am -
bien te. Co la bo ra dor en cen tros de in ter pre ta ción da natureza, de turismo rural e de educación
ambiental. Guía da natureza.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º CM0002 Agrotecnoloxía 185
1º CM0003 Aproveitamentos cinexéticos e piscícolas 110
1º CM0004 Aproveitamentos forestais 185
1º CMHC50 Horas á disposición do centro 50
1º CM0022 Mecanización agraria 215
1º CM0025 Produción de plantas 215
2º CM0001 Actividades de uso público en espazos naturais 90
2º CM0008 Conservación e defensa das masas forestais 240
2º CM0FOL Formación e orientación laboral 55
2º CM0584 Formación en centros de traballo 380
2º CM0020 Instalacións agrarias 110
2º CM0024 Organización e xestión dunha explotación agraria familiar 110
2º CM0RET Relacións no equipo de traballo 55

Que título se
obtén?

Técnico en traballos forestais e de conservación do medio natural.



CM Produción agroecolóxica
Ciclo formativo de grao medio Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Rea li zar as ac ti vi da des axei ta das para a ob ten ción de pro du tos agro pe cua rios eco ló xi cos con
téc ni cas agrí co las e gan dei ras, para a me llo ra da bio di ver si da de e da es ta bi li da de do me dio, e
da fer ti li da de do solo, en con di cións de ca li da de e apli can do a re gu la men ta ción de pro du ción
eco ló xi ca, de be nes tar ani mal, de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

En que ámbitos
se traballa?

En em pre sas pú bli cas e pri va das de di ca das ao cul ti vo e/ou á pro du ción gan dei ra eco ló xi ca, por
con ta pro pia ou allea. Den tro da pro du ción agroe co ló xi ca ato pa mos as se guin tes ac ti vi da des:
ex plo ta cións fru tí co las, hor tí co las e de cul ti vos her bá ceos eco ló xi cos; ex plo ta cións pe cua rias
eco ló xi cas; em pre sas de pro du ción de plan tas para xar di na ría eco ló xi ca; ins ti tu cións de in ves ti -
ga ción e ex pe ri men ta ción en cul ti vos e en pro du ción gan dei ra eco ló xi ca; em pre sas de ser vi zo á 
agri cul tu ra e á gan da ría eco ló xi ca; vi vei ros e hortas escolares; empresas de certificación de
produtos ecolóxicos; granxas escola e aulas de natureza.

Que ocupacións
se desempeñan?

Tra ba lla dor/ora cua li fi ca do/a por con ta allea e por con ta pro pia en cul ti vos e en gan da ría eco ló -
xi ca, agri cul tor/ora eco ló xi co/a, cria dor/ora de gan do eco ló xi co, avi cul tor/ora eco ló xi co/a, api -
cul tor/ora eco ló xi co/a, pro du tor/ora de lei te eco ló xi co, pro du tor/ora de ovos eco ló xi cos,
vi vei ris ta eco ló xi co/a, e operador/ora de maquinaria agrícola e gandeira.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP0414 Formación e orientación laboral 107
1º MP0404 Fundamentos agronómicos 159
1º MP0405 Fundamentos zootécnicos 160
1º MP0406 Implantación de cultivos ecolóxicos 160
1º MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas 107
1º MP0409 Principios de sanidade vexetal 107
1º MP0407 Taller e equipamentos de tracción 160
2º MP0413 Comercialización de produtos agroecolóxicos 70
2º MP0415 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0416 Formación en centros de traballo 410
2º MP0412 Manexo sanitario do agrosistema 105
2º MP0411 Produción gandeira ecolóxica 210
2º MP0410 Produción vexetal ecolóxica 192

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico en produción agroecolóxica.

Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0404 Fundamentos agronómicos
MP0406 Implantación de cultivos ecolóxicos

UC0716_2 Preparar o terreo e implantar
cultivos en explotacións ecolóxicas.

UC0723_2 Preparar o terreo e implantar pastos
e cultivos herbáceos en explotacións
gandeiras ecolóxicas.

MP0410 Produción vexetal ecolóxica UC0717_2 Manexar o solo e realizar os labores
culturais e de colleita en
explotacións ecolóxicas.



Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0409 Principios de sanidade vexetal
MP0410 Produción vexetal ecolóxica
MP0412 Manexo sanitario do agrosistema

UC0717_2 Manexar o solo e realizar os labores
culturais e de colleita en
explotacións ecolóxicas.

UC0718_2 Controlar e manexar o estado
sanitario do agroecosistema.

UC0724_2 Realizar os labores de produción e
de colleita de pastos e cultivos
herbáceos para alimentación en
gandaría ecolóxica.

MP0407 Taller e equipamentos de tracción
MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas

UC0006_2 Montar e manter as instalacións,
maquinaria e os equipamentos da
explotación gandeira.

UC0526_2 Manexar tractores e montar
instalacións agrarias, e realizar o seu 
mantemento.

MP0405 Fundamentos zootécnicos
MP0411 Produción gandeira ecolóxica

UC0725_2 Realizar operacións de manexo
racional do gando en explotacións
ecolóxicas.

UC0726_2 Producir animais e produtos animais
ecolóxicos.

Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC0716_2 Preparar o terreo e implantar cultivos 
en explotacións ecolóxicas.

MP0406 Implantación de cultivos ecolóxicos

UC0723_2 Preparar o terreo e implantar pastos
e cultivos herbáceos en explotacións
gandeiras ecolóxicas.

MP0406 Implantación de cultivos ecolóxicos

UC0717_2 Manexar o solo e realizar os labores
culturais e de colleita en explotacións 
ecolóxicas.

MP0410 Produción vexetal ecolóxica

UC0724_2 Realizar os labores de produción e de 
colleita de pastos e cultivos
herbáceos para alimentación en
gandaría ecolóxica.

MP0410 Produción vexetal ecolóxica
MP0412 Manexo sanitario do agrosistema

UC0725_2 Realizar operacións de manexo
racional do gando en explotacións
ecolóxicas.

UC0726_2 Producir animais e produtos animais
ecolóxicos.

MP0405 Fundamentos zootécnicos
MP0411 Produción gandeira ecolóxica

UC0526_2 Manexar tractores e montar
instalacións agrarias, e realizar o seu
mantemento.

MP0407 Taller e equipamentos de tracción
MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas

UC0718_2 Controlar e manexar o estado
sanitario do agroecosistema.

MP0409 Principios de sanidade vexetal
MP0412 Manexo sanitario do agrosistema

UC0006_2 Montar e manter as instalacións,
maquinaria e os equipamentos da
explotación gandeira.

MP0407 Taller e equipamentos de tracción

Nota: O módulo profesional MP0404: fundamentos agronómicos validarase cando se teñan acreditadas
todas as unidades de competencia que se inclúen no título.



CM Produción agropecuaria
Ciclo formativo de grao medio Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Rea li zar as ac ti vi da des axei ta das para a ob ten ción de pro du tos e sub pro du tos agro pe cua rios
aten den do a cri te rios de ca li da de e ren di bi li da de, rea li zan do ope ra cións de pro du ción e de
man te men to das ins ta la cións e dos equi pa men tos, con for me a le xis la ción de pro tec ción am -
bien tal, de pre ven ción de ris cos la bo rais, de benestar animal e de seguridade alimentaria.

En que ámbitos
se traballa?

En em pre sas pú bli cas e pri va das de di ca das ao cul ti vo e/ou á pro du ción gan dei ra, por con ta
allea ou por con ta pro pia. Si túan se den tro do sec tor agro pe cua rio as se guin tes ac ti vi da des pro -
du ti vas: ex plo ta cións fru tí co las, hor tí co las e de cul ti vos her bá ceos; ex plo ta cións pe cua rias; ins -
ti tu cións de in ves ti ga ción e ex pe ri men ta ción en cul ti vos e en pro du ción gan dei ra; em pre sas de
ser vi zo á agricultura e á gandaría; viveiros e hortas escolares; granxas escola

Que ocupacións
se desempeñan?

Tra ba lla dor/ora cua li fi ca do/a por con ta allea en cul ti vos e gan da ría, tra ba lla dor/ora cua li fi ca -
do/a por con ta pro pia en cul ti vos e gan da ría, agri cul tor/ora, hor ti cul tor/ora, fru ti cul tor/ora, flo -
ri cul tor/ora, cria dor/ora de gan do, avi cul tor/ora, api cul tor/ora, pro du tor/ora de lei te,
pro du tor/ora de ovos, ope ra dor/ora de maquinaria agrícola e gandeira.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP0480 Formación e orientación laboral 107
1º MP0404 Fundamentos agronómicos 159
1º MP0405 Fundamentos zootécnicos 160
1º MP0475 Implantación de cultivos 160
1º MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas 107
1º MP0409 Principios de sanidade vexetal 107
1º MP0407 Taller e equipamentos de tracción 160
2º MP0479 Control fitosanitario 87
2º MP0481 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0482 Formación en centros de traballo 410
2º MP0476 Produción agrícola 193
2º MP0478 Produción de carne e outras producións gandeiras 157
2º MP0477 Produción de leite, ovos e animais para vida 140

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico en produción agropecuaria.

Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0404 Fundamentos agronómicos
MP0475 Implantación de cultivos

UC0523_2 Realizar os labores de preparación
do terreo e de sementeira e/ou
transplante en cultivos herbáceos.

UC0527_2 Realizar os labores de preparación
do terreo e de plantación de
froiteiras.

UC0529_2 Realizar os labores de preparación
do terreo e de sementeira e/ou
transplante en cultivos hortícolas e
de flor cortada.



Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0476 Produción agrícola UC0524_2 Realizar as operacións de cultivo,
colleita, transporte e
almacenamento dos cultivos
herbáceos.

UC0528_2 Realizar as operacións de cultivo,
colleita, transporte e primeiro
acondicionamento da froita.

UC0530_2 Realizar as operacións de cultivo,
colleita, transporte e
almacenamento dos cultivos
hortícolas e de flor cortada.

MP0409 Principios de sanidade vexetal
MP0479 Control fitosanitario

UC0525_2 Controlar as pragas, as
enfermidades, as malas herbas e as
fisiopatías.

MP0407 Taller e equipamentos de tracción
MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas

UC0006_2 Montar e manter as instalacións,
maquinaria e os equipamentos da
explotación gandeira.

UC0526_2 Manexar tractores e montar
instalacións agrarias, e realizar o seu 
mantemento.

MP0405 Fundamentos zootécnicos
MP0477 Produción de leite, ovos e animais para 

vida
MP0478 Produción de carne e outras producións 

gandeiras

UC0004_2 Realizar operacións de produción en
porcas de reposición, reprodutores e
porcos lactantes (fase 1).

UC0005_2 Realizar operacións de produción en
porcos de recría e ceba (fases 2 e 3).

UC0279_2 Producir animais de reposición,
reprodutores, ruminantes lactantes e 
leite.

UC0280_2 Producir ruminantes de recría e ceba 
para a obtención de carne.

UC0281_2 Producir aves para reprodución e
obtención de carne e ovos.

UC0282_2 Producir coellos para reprodución e
obtención de carne.

Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC0523_2 Realizar os labores de preparación do 
terreo e de sementeira e/ou
transplante en cultivos herbáceos.

MP0475 Implantación de cultivos

UC0004_2 Realizar operacións de produción en
porcas de reposición, reprodutores e
porcos lactantes (fase 1).

UC0279_2 Producir animais de reposición,
reprodutores, ruminantes lactantes e 

UC0281_2 Producir aves para reprodución e
obtención de carne e ovos.

UC0282_2 Producir coellos para reprodución e
obtención de carne.

MP0405 Fundamentos zootécnicos
MP0477 Produción de leite, ovos e animais para 

vida

UC0005_2 Realizar operacións de produción en
porcos de recría e ceba (fases 2 e 3).

UC0280_2 Producir ruminantes de recría e ceba
para a obtención de carne.

MP0405 Fundamentos zootécnicos
MP0478 Produción de carne e outras producións 

gandeiras



Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC0527_2 Realizar os labores de preparación do 
terreo e de plantación de froiteiras.

MP0475 Implantación de cultivos

UC0529_2 Realizar os labores de preparación do 
terreo e de sementeira e/ou
transplante en cultivos hortícolas e
de flor cortada.

MP0475 Implantación de cultivos

UC0524_2 Realizar as operacións de cultivo,
colleita, transporte e almacenamento 
dos cultivos herbáceos.

MP0476 Produción agrícola

UC0528_2 Realizar as operacións de cultivo,
colleita, transporte e primeiro
acondicionamento da froita.

MP0476 Produción agrícola

UC0530_2 Realizar as operacións de cultivo,
colleita, transporte e almacenamento 
dos cultivos hortícolas e de flor
cortada.

MP0476 Produción agrícola

UC0525_2 Controlar as pragas, as
enfermidades, as malas herbas e as
fisiopatías.

MP0409 Principios de sanidade vexetal
MP0479 Control fitosanitario

UC0526_2 Manexar tractores e montar
instalacións agrarias, e realizar o seu
mantemento.

MP0407 Taller e equipamentos de tracción
MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas

UC0006_2 Montar e manter as instalacións,
maquinaria e os equipamentos da
explotación gandeira.

MP0407 Taller e equipamentos de tracción

Nota: O módulo profesional MP0404: fundamentos agronómicos validarase cando se teñan acreditadas
todas as unidades de competencia que se inclúen no título.



CM Xardinaría e floraría
Ciclo formativo de grao medio Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

A com pe ten cia xe ral des te tí tu lo con sis te en ins ta lar, con ser var e res tau rar xar díns de ex te rior e 
in te rior, así como pra da rías para uso de por ti vo, e rea li zar as ac ti vi da des de pro du ción de plan ta 
e de flo ra ría, ma ne xan do e man ten do a ma qui na ria e as ins ta la cións, con son te a nor ma ti va
am bien tal, de con trol de calidade e de prevención de riscos laborais.

En que ámbitos
se traballa?

 ev lov nes eD a súa  ed ad iv it ca en  sas erp me  sac ilb úp e  sad av irp  sad ac id ed á  ,nóic al at sni o  et nam -
men to e a me llo ra de xar díns de in te rior, de ex te rior e de zo nas ver des, á pro du ción de plan tas e 
te rróns de cés pe de en vi vei ro e á crea ción e ela bo ra ción de com po si cións e or na men ta cións con 
flo res e plan tas. Ade mais, de sen vol ve ac ti vi da des de co mer cia li za ción e dis tri bu ción, tan to por
con ta pro pia como por con ta allea. Así mes mo, está ca pa ci ta do para rea li zar tra ta men tos pra -
gui ci das, se gun do a ac ti vi da de regulada pola normativa e de acordo coa lexislación sobre
prevención de riscos laborais.

Que ocupacións
se desempeñan?

Tra ba lla dor/ora de hor tas, vi vei ros e xar díns; xar di nei ro/a en xe ral; xar di nei ro/a coi da dor de
cam pos de de por te; tra ba lla dor/ora de par ques ur ba nos e de xar díns his tó ri cos e bo tá ni cos; tra -
ba lla dor/ora cua li fi ca do/a na ins ta la ción de xar díns e zo nas ver des; tra ba lla dor/ora cua li fi ca -
do/a en man te men to e me llo ra de xar díns e zo nas ver des; tra ba lla dor/ora cua li fi ca do/a por
con ta pro pia en em pre sa de xar di na ría; vi vei ris ta; tra ba lla dor/ora en vi vei ros en xe ral; tra ba lla -
dor/ora cua li fi ca do/a en pro pa ga ción de plan tas en vi vei ros; tra ba lla dor/ora cua li fi ca do/a en
cul ti vo de plan tas en vi vei ros; tra ba lla dor/ora es pe cia lis ta en re co lec ción de se men tes e froi tos
en al tu ra; tra ba lla dor/ora cua li fi ca do/a en pro du ción de se men tes; en xer ta dor/ora,
traballador/ora cualificado en viveiros; florista por conta propia ou allea; oficial de floraría;
vendedor/ora de floraría.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP0582 Formación e orientación laboral 107
1º MP0404 Fundamentos agronómicos 159
1º MP0576 Implantación de xardíns e zonas verdes 134
1º MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas 107
1º MP0409 Principios de sanidade vexetal 107
1º MP0578 Produción de plantas e terróns de céspede en viveiro 186
1º MP0407 Taller e equipamentos de tracción 160
2º MP0579 Composicións florais e con plantas 140
2º MP0479 Control fitosanitario 87
2º MP0583 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0580 Establecementos de floraría 87
2º MP0584 Formación en centros de traballo 410
2º MP0577 Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes 176
2º MP0581 Técnicas de venda en xardinaría e floraría 87

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico en xardinaría e floraría.



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0404 Fundamentos agronómicos
MP0576 Implantación de xardíns e zonas verdes

UC0531_2 Instalar xardíns de interior e de
exterior, e zonas verdes.

MP0404 Fundamentos agronómicos
MP0577 Mantemento e mellora de xardíns e

zonas verdes

UC0532_2 Manter e mellorar xardíns de interior 
e de exterior, e zonas verdes.

UC1119_2 Realizar traballos en altura nas
árbores.

MP0404 Fundamentos agronómicos
MP0578 Produción de plantas e terróns de

céspede en viveiro

UC1479_2 Realizar operacións de propagación
de plantas en viveiro.

UC1480_2 Realizar operacións de cultivo de
plantas e terróns de céspede en
viveiro.

MP0409 Principios de sanidade vexetal
MP0479 Control fitosanitario

UC0525_2 Controlar as pragas, as
enfermidades, as malas herbas e as
fisiopatías.

MP0407 Taller e equipamentos de tracción
MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas

UC0526_2 Manexar tractores e montar
instalacións agrarias, e realizar o seu 
mantemento.

MP0580 Establecementos de floraría UC1468_2 Coordinar e realizar as actividades
propias de empresas de floraría.

MP0579 Composicións florais e con plantas UC1469_2 Realizar composicións florais.
UC1470_2 Realizar composicións con plantas.

MP0581 Técnicas de venda en xardinaría e
floraría

UC1471_2 Vender e informar sobre produtos e
servizos de floraría.



Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC0531_2 Instalar xardíns de interior e de
exterior, e zonas verdes.

MP0576 Implantación de xardíns e zonas verdes

UC0532_2 Manter e mellorar xardíns de interior
e de exterior, e zonas verdes.

UC1119_2 Realizar traballos en altura nas
árbores.

MP0577 Mantemento e mellora de xardíns e
zonas verdes

UC1479_2 Realizar operacións de propagación
de plantas en viveiro.

UC1480_2 Realizar operacións de cultivo de
plantas e terróns de céspede en
viveiro.

MP0578 Produción de plantas e terróns de
céspede en viveiro

UC1468_2 Coordinar e realizar as actividades
propias de empresas de floraría.

MP0580 Establecementos de floraría

UC1469_2 Realizar composicións florais.
UC1470_2 Realizar composicións con plantas.

MP0579 Composicións florais e con plantas

UC1471_2 Vender e informar sobre produtos e
servizos de floraría.

MP0581 Técnicas de venda en xardinaría e
floraría

UC0525_2 Controlar as pragas, as
enfermidades, as malas herbas e as
fisiopatías.

MP0479 Control fitosanitario
MP0409 Principios de sanidade vexetal

UC0526_2 Manexar tractores e montar
instalacións agrarias, e realizar o seu
mantemento.

MP0407 Taller e equipamentos de tracción
MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas

Nota: O módulo profesional MP0404: fundamentos agronómicos validarase cando se teñan acreditadas
todas as unidades de competencia correspondentes á cualificación profesional de AGA168_2
:instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes, e a de AGA460_2: produción de sementes e
plantas en viveiro.



CS Xestión e organización de empresas agropecuarias
Ciclo formativo de grao superior Título LOXSE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Xes tio nar unha em pre sa agro pe cua ria, pro gra man do e or ga ni zan do os re cur sos ma te riais e hu -
ma nos dis po ñi bles e os tra ba llos ne ce sa rios para al can zar os ob xec ti vos dun ha pro du ción eco -
no mi ca men te ren di ble e de calidade e protección do medio natural.

En que ámbitos
se traballa?

 raz il aeR  soll ab art á  et norf de  snóic at olp xe  sair arga de an aid em s s nem id ións,  raut ca como en -
car ga do res pon sa ble de ex plo ta cións agro pe cua rias de tra ba llo gran de, di ri xir em pre sas de ser -
vi zos a ter cei ros e cen tros coo pe ra ti vos, in te grar se en em pre sas de ser vi zos de me ca ni za ción,
ac tuan do como en car ga do de ta ller de man te men to e re pa ra ción das má qui nas uti li za das en
ex plo ta cións agra rias. Igual men te, pode in te grar se en ex plo ta cións de gran des di men sións e
en coo pe ra ti vas rea li zan do ta re fas li ga das a: tra ba llos de cam po, con trol e man te men to da ma -
qui na ria e equi pos, ali men ta ción, se lec ción e re pro du ción gan dei ra, or ga ni za ción e xestión de
explotacións, control de pragas e aplicación de fitosanitarios, técnicas de comercialización, etc.

Que ocupacións
se desempeñan?

Xe ren te de ex plo ta ción agra ria, pro pie ta rio de ex plo ta ción agra ria, en car ga do de má qui nas e
de equi pos agrí co las, en car ga do do con trol de in se mi na ción ar ti fi cial, apli ca dor pro fe sio nal,
xefe de ta ller ru ral, ca pa taz de rega, xefe de al ma cén de pro du tos agrí co las, xe ren te de coo pe -
ra ti vas de pro du ción de so cie da des agra rias de trans for ma ción (SAT) e ou tras aso cia cións de
pro du to res, en car ga do de con trol do me dio natural.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º CS0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CSHC80 Horas á disposición do centro 80
1º CS0005 Mecanización e instalacións nunha empresa agraria 240
1º CS0007 Produción agrícola 345
1º CS0RCT Relacións no contorno de traballo 55
1º CS0015 Xestión e organización da produción de plantas 185
2º CS0001 Fitopatoloxía 185
2º CS0002 Formación en centros de traballo 380
2º CS0006 Organización e xestión dunha empresa agraria 90
2º CS0008 Produción gandeira 310
2º CS0010 Proxecto integrado 75

Que título se
obtén?

Técnico superior en xestión e organización de empresas agropecuarias.



CS Paisaxismo e medio rural 
Ciclo formativo de grao superior Título LOE 

SAGA02 Perfil profesional Duración 
2.000 horas 

Que se aprende 
a facer? 

 
 

 
 

En que ámbitos 
se traballa? 

 
 

 
Que ocupacións 

se desempeñan? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curso Código Módulos profesionais Horas 

1º MP0690 Botánica agronómica 80 
1º MP0698 Conservación de xardíns e céspedes deportivos 160 
1º MP0692 Fitopatoloxía 107 
1º MP0700 Formación e orientación laboral  107 
1º MP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais 186 
1º MP0693 Topografía agraria 107 
1º MP0691 Xestión e organización do viveiro 213 
2º MP0697 Deseño de xardíns e restauración da paisaxe 175 
2º MP0701 Empresa e iniciativa emprendedora   53 
2º MP0702 Formación en centros de traballo        384 
2º MP0695 Planificación de cultivos 193 
2º MP0699 Proxecto de paisaxismo e medio rural 26 
2º MP0812 Xestión de cultivos 209 

Cales son os 
módulos deste 

ciclo? 

Realizar as actividades axeitadas para o desenvolvemento de proxectos de xardíns e zonas 
verdes, e a xestión da produción de plantas e da produción agrícola, supervisando os 
traballos, programando e organizando os recursos materiais e humanos dispoñibles, 
aplicando criterios de rendibilidade económica e cumprindo a normativa ambiental, de 
produción ecolóxica, de produción en viveiro, de control de calidade, de seguridade 
alimentaria e de prevención de riscos laborais.  
 
Na área de xestión de empresas públicas e privadas dedicadas á instalación, a restauración e 
o mantemento de parques e xardíns, restauración da paisaxe, produción agrícola 
convencional ou ecolóxica, e produción de sementes e plantas en viveiro, por conta allea ou 
por conta propia. Ademais desenvolve actividades de organización, control e realización de 
tratamentos praguicidas regulados pola normativa. 
 
 

Técnico/a en xardinaría. Deseñador/ora de zonas axardinadas que non requiran a redacción 
dun proxecto. Encargado/a da instalación de parques, xardíns e áreas recreativas urbanas e 
periurbanas. Encargado/a de mantemento, conservación e restauración de xardíns e parques 
(áreas recreativas urbanas e periurbanas, e medio natural). Traballador/ora por conta propia 
en empresas de xardinaría e restauración da paisaxe. Encargado/a de obras de xardinaría e 
restauración da paisaxe. Encargado/a de podas e operacións de cirurxía arbórea. 
Encargado/a ou capataz agrícola. Xestor/ora de produción agrícola, tanto convencional como 
ecolóxica, por conta propia ou allea. Responsable de almacén agrícola. Responsable de 
equipamentos de tratamentos terrestres. Encargado/a ou capataz agrícola de hortas, viveiros 
e xardíns, en xeral. Encargado/a de viveiros en xeral, tanto convencionais como ecolóxicos. 
Encargado/a de propagación de plantas en viveiro. Encargado/a de cultivo de plantas en 
viveiro. Encargado/a de colleita de sementes e froitos en altura. Encargado/a de produción 
de sementes e terróns de céspede. Encargado/a de almacén de expedicións de plantas, 
terróns de céspede e/ou sementes. 
 
Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto 
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que título se 
obtén? 

 

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes. 
 
Técnico superior en paisaxismo e medio rural. 



Que unidades 
de competencia 

se acreditan?

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0697 Deseño de xardíns e restauración da paisaxe Xestionar e executar a instalación de parques e 
xardíns e a restauración da paisaxe.

MP0693 Topografía agraria         UC0727_3 Realizar operacións topográficas en traballos de 
agricultura, xardinaría e montes.

MP0692 Fitopatoloxía

MP0698 Conservación de xardíns e céspedes deportivos

UC0008_3 Xestionar e realizar a conservación de parques e 
xardíns.

UC1128_3 Organizar e supervisar o mantemento e 
recuperación de céspede en campos deportivos.

MP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais UC0009_3 Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as instalacións de 

UC0730_3 Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as instalacións da 

UC1132_3 Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as instalacións da
explotación agrícola.

MP0691 Xestión e organización do viveiro

MP0692 Fitopatoloxía

UC1492_3 Xestionar as operacións de propagación de plantas en viveiro.

UC1493_3 Xestionar o cultivo de plantas e tepes en viveiro.

MP0695 Planificación de cultivos           UC1129_3 Xestionar os labores de preparación do terreo e de 
implantación de cultivos.

MP0692 Fitopatoloxía

MP0696 Xestión de cultivos

UC1130_3 Programar e organizar as operacións de cultivo.

UC1131_3 Xestionar as operacións de recolección e 
conservación de produtos agrícolas.

A táboa seguinte detalla, na columna da esquerda, as unidades de competencia que deben acreditarse para que se  
poidan validar os módulos profesionais deste ciclo formativo que figuran na columna da dereita.

Que se valida 
por unidade de 

competencia 
acreditada?

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC0007_3 Xestionar e executar a instalación de parques e 
xardíns e a restauración da paisaxe.

MP0697 Deseño de xardíns e restauración da paisaxe

UC0727_3 Realizar operacións topográficas en traballos de 
agricultura, xardinaría e montes.

MP0693 Topografía agraria

UC0008_3 Xestionar e realizar a conservación de parques e 
xardíns.

UC1128_3 Organizar e supervisar o mantemento e 
recuperación de céspede en campos deportivos.

MP0698 Conservación de xardíns e céspedes deportivos

UC0009_3 Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as 
instalacións de xardinaría.

UC0730_3 Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as 
instalacións da explotación forestal.

UC1132_3 Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as 
instalacións da explotación agrícola.

MP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais

UC1492_3 Xestionar as operacións de propagación de 
plantas en viveiro.

UC1493_3 Xestionar o cultivo de plantas e tepes en viveiro.

MP0691 Xestión e organización do viveiro

UC1129_3 Xestionar os labores de preparación do terreo e de 
implantación de cultivos.

MP0695 Planificación de cultivos

UC1130_3 Programar e organizar as operacións de cultivo.

UC1131_3 Xestionar as operacións de recolección e 
conservación de produtos agrícolas.

MP0696 Xestión de cultivos

O módulo profesional MP0692: fitopatoloxía validarase cando se teñan acreditadas todas as unidades de competencia que se inclúen no título.

A táboa seguinte reflicte, na columna da dereita, as unidades de competencia que se acreditarán se se superan 
os módulos profesionais deste ciclo formativo que se relacionan na columna da esquerda. 

 explotación forestal. 

xardinaría.

UC0007_3



CS Xestión forestal e do medio natural
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Pro gra mar, or ga ni zar, su per vi sar e rea li zar, de ser o caso, os tra ba llos no mon te e en vi vei ros,
con tro lan do e pro te xen do o me dio na tu ral e ca pa ci tan do as per soas para a con ser va ción e a
me llo ra am bien tal, con apli ca ción dos plans de ca li da de, pre ven ción de ris cos la bo rais e pro tec -
ción ambiental, de acordo coa lexislación.

En que ámbitos
se traballa?

Na área de xes tión de em pre sas, pú bli cas ou pri va das, tan to por con ta allea como por con ta
pro pia, de di ca das á xes tión fo res tal, á ci ne xé ti co-pis cí co la, á de vi vei ros fo res tais, ao de sen vol -
ve men to de pro gra mas de edu ca ción am bien tal, á in for ma ción, co mu ni ca ción, for ma ción, in -
ter pre ta ción e ac ti vi da des de acom pa ña men to e guía no me dio so cio-na tu ral, e a vi xi lan cia do
me dio na tu ral e os seus re cur sos. Na ex tin ción de in cen dios fo res tais como tra ba lla do res das
ad mi nis tra cións pú bli cas. Así mes mo, para or ga ni zar, con tro lar e realizar tratamentos
praguicidas segundo a actividade regulada pola normativa.

Que ocupacións
se desempeñan?

Encar ga do/a de em pre sas de re po boa cións fo res tais, de co rrec ción hi dro ló xi co-fo res tal e de in -
ven ta rio fo res tal, de tra ta men tos sil ví co las, de loi ta con tra pra gas fo res tais, de cons tru ción e
man te men to de ca mi ños fo res tais, de apro vei ta men tos fo res tais e de tu ris mo ci ne xé ti co-pis cí -
co la; coor di na dor/ora de uni da de de pre ven ción e ex tin ción de in cen dios fo res tais, de vi xian tes
de in cen dios fo res tais e de vi xi lan cia ru ral; tra ba lla dor/ora por con ta pro pia en re fo res ta ción,
tra ta men tos sil ví co las e con tra pra gas e en fer mi da des fo res tais; prác ti co/a de to po gra fía, ca pa -
taz fo res tal, en car ga do/a de pro pa ga ción de plan tas en vi vei ro, de re co lec ción de se men tes e
froi tos en al tu ra, de ac ti vi da des de asis ten cia téc ni ca para pla ni fi car e rea li zar o se gui men to e
ade cua ción dos há bi tat acuí co la con ti nen tal e das es pe cies ci ne xé ti cas, de re po boa cións ci ne -
xé ti cas, pis cí co las e as ta cí co las, de par que na tu ral, re ser va de caza, coto, etc, da ad mi nis tra -
ción de uni ver si da des e cen tros de in ves ti ga ción, tra ba lla dor/ora en con trol le gal de
de pre da do res, xes tor/ora ci ne xé ti co/a, axen te fo res tal, gar da de es pa zos na tu rais, edu ca -
dor/ora am bien tal, monitor/ora da natureza.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP0690 Botánica agronómica 80
1º MP0692 Fitopatoloxía 107
1º MP0818 Formación e orientación laboral 107
1º MP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais 186
1º MP0790 Técnicas de educación ambiental 107
1º MP0693 Topografía agraria 107
1º MP0810 Xestión dos aproveitamentos do medio forestal 133
1º MP0811 Xestión e organización do viveiro forestal 133
2º MP0816 Defensa contra incendios forestais 105
2º MP0819 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0820 Formación en centros de traballo 384
2º MP0817 Proxecto de xestión forestal e conservación do medio 26
2º MP0812 Xestión cinexética 105
2º MP0815 Xestión da conservación do medio natural 123
2º MP0813 Xestión da pesca continental 87
2º MP0814 Xestión de montes 157

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico superior en xestión forestal e do medio natural.



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0810 Xestión dos aproveitamentos do medio
forestal

UC1487_3 Xestionar os aproveitamentos
forestais madeireiros.

UC1488_3 Xestionar os aproveitamentos
forestais non madeireiros.

MP0815 Xestión da conservación do medio
natural

UC0083_3 Controlar e vixiar os espazos
naturais e o seu uso público.

UC1486_3 Organizar e  supervisar as
operacións de inventario e 
seguimiento do hábitat natural.

MP0693 Topografía agraria UC0727_3 Realizar operacións topográficas en
traballos de agricultura, xardinaría e
montes.

MP0811 Xestión e organización do viveiro
forestal

UC1492_3 Xestionar as operacións de
propagación de plantas en viveiro.

MP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais UC0009_3 Xestionar a maquinaria, os
equipamentos e as instalacións de
xardinaría.

UC0730_3 Xestionar a maquinaria, os
equipamentos e as instalacións da
explotación forestal.

UC1132_3 Xestionar a maquinaria, os
equipamentos e as instalacións da
explotación agrícola.

MP0812 Xestión cinexética UC1499_3 Xestionar os traballos derivados da
planificación do hábitat das especies 
cinexéticas.

MP0813 Xestión da pesca continental UC1498_3 Xestionar os traballos derivados da
planificación e do seguimento do
hábitat acuícola continental.

MP0812 Xestión cinexética
MP0813 Xestión da pesca continental

UC0085_3 Controlar o aproveitamento dos
recursos cinexéticos e piscícolas.

MP0814 Xestión de montes UC0728_3 Xestionar as operacións de
repoboación forestal e de corrección
hidrolóxico-forestal.

UC0729_3 Xestionar os tratamentos silvícolas.
MP0816 Defensa contra incendios forestais UC0086_3 Vixiar e colaborar nas operacións de

restauración, mantemento,
ordenación e defensa dos recursos
naturais.

UC0729_3 Xestionar os tratamentos silvícolas.



Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC1487_3 Xestionar os aproveitamentos
forestais madeireiros.

UC1488_3 Xestionar os aproveitamentos
forestais non madeireiros.

MP0810 Xestión dos aproveitamentos do medio 
forestal

UC0727_3 Realizar operacións topográficas en
traballos de agricultura, xardinaría e
montes.

MP0693 Topografía agraria

UC1492_3 Xestionar as operacións de
propagación de plantas en viveiro.

MP0811 Xestión e organización do viveiro
forestal

UC0009_3 Xestionar a maquinaria, os
equipamentos e as instalacións de
xardinaría.

UC0730_3 Xestionar a maquinaria, os
equipamentos e as instalacións da
explotación forestal.

UC1132_3 Xestionar a maquinaria, os
equipamentos e as instalacións da
explotación agrícola.

MP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais

UC0085_3 Controlar o aproveitamento dos
recursos cinexéticos e piscícolas.

UC1499_3 Xestionar os traballos derivados da
planificación do hábitat das especies
cinexéticas.

MP0812 Xestión cinexética

UC0085_3 Controlar o aproveitamento dos
recursos cinexéticos e piscícolas.

UC1498_3 Xestionar os traballos derivados da
planificación e do seguimento do
hábitat acuícola continental.

MP0813 Xestión da pesca continental

UC0728_3 Xestionar as operacións de
repoboación forestal e de corrección
hidrolóxico-forestal.

UC0729_3 Xestionar os tratamentos silvícolas.

MP0814 Xestión de montes

UC0086_3 Vixiar e colaborar nas operacións de
restauración, mantemento,
ordenación e defensa dos recursos
naturais.

UC0729_3 Xestionar os tratamentos silvícolas.

MP0816 Defensa contra incendios forestais

UC0083_3 Controlar e vixiar os espazos naturais 
e o seu uso público.

UC1486_3 Organizar e  supervisar as operacións 
de inventario e  seguimiento do
hábitat natural.

MP0815 Xestión da conservación do medio
natural

Nota: O módulo profesional MP0692: fitopatoloxía validarase cando se teñan acreditadas todas as unidades
de competencia correspondentes á cualificación profesional de AGA228_3 :xestión de repoboacións
forestais e de tratamentos selvícolas e a de AGA462_3: xestión dos aproveitamentos forestais.



Oferta de ensinanzas sostidas con fondos públicos 
Réxime Código Ciclo

Réxime de adultos 
presencial

ZSAGA01 Xestión forestal e do medio natural

ZMAGA03 Xardinaría e floraría

ZM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural

Réxime ordinario

CSAGA02 Paisaxismo e medio rural

CSAGA01 Xestión forestal e do medio natural

CS01001 Xestión e organización de empresas agropecuarias

CMAGA03 Xardinaría e floraría

CMAGA02 Produción agropecuaria

CMAGA01 Produción agroecolóxica

CM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural

Concello Código Centro

A Coruña
Arzúa 15027733 IES de Arzúa

Bergondo 15001033 CFEA de Guísamo

Boqueixón 15013254 CFEA de Sergude

Coristanco 15021974 EFAG Fonteboa

Lugo
Becerreá 27000617 CFEA Alta Montaña

Castro de Rei 27015891 IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

Mondoñedo 27006966 IES San Rosendo

Monforte de Lemos 27007260 CFEA de Monforte de Lemos

Ourense
Vilamarín 32016285 IES de Vilamarín

Xinzo de Limia 32014801 IES Cidade de Antioquía

Pontevedra
Ponteareas 36007552 CIFP A Granxa

Pontevedra 36020192 CFEA de Lourizán

Tomiño 36019751 IES de Tomiño



Información
Concello Código Centro Teléfono Fax

A Coruña
Arzúa 15027733 IES de Arzúa 981500527 981500615

Bergondo 15001033 CFEA de Guísamo 881881055 881881044

Boqueixón 15013254 CFEA de Sergude 981511815 981511815

Coristanco 15021974 EFAG Fonteboa 981733051 981733555

Lugo
Becerreá 27000617 CFEA Alta Montaña 982161203 982161203

Castro de Rei 27015891 IES da Terra Chá, José Trapero Pardo 982310308 982310502

Mondoñedo 27006966 IES San Rosendo 982521034 982507444

Monforte de Lemos 27007260 CFEA de Monforte de Lemos 982889103 982889101

Ourense
Vilamarín 32016285 IES de Vilamarín 988286013 988286150

Xinzo de Limia 32014801 IES Cidade de Antioquía 988460519 988550677

Pontevedra
Ponteareas 36007552 CIFP A Granxa 986640068 986660940

Pontevedra 36020192 CFEA de Lourizán 986805088 986805086

Tomiño 36019751 IES de Tomiño 986623346 986623345
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