


CM Construción
Ciclo formativo de grao medio Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Exe cu tar obras de al ba ne la ría e de for mi gón, cum prin do as con di cións e os pra zos es ta ble ci dos, 
así como as pres cri cions de ca li da de, de se gu ri da de e am bien tais, or ga ni zan do, con tro lan do e
valorando os traballos.

En que ámbitos
se traballa?

 es ec réxE a  ed ad iv it ca no  rot ces da  ,nóic urt snoc en an euq ep s, an aid em s e  sed narg sas erp me
cons tru to ras, e en Admi nis tra cións pú bli cas, por con ta allea ou por con ta pro pia, de sen vol ven -
do tra ba llos de al ba ne la ría e/ou de for mi gón para a cons tru ción, a reha bi li ta ción, o man te men -
to e a reforma en edificación e obra civil.

Que ocupacións
se desempeñan?

Xefe/a de equi po de fá bri cas de al ba ne la ría; xefe/a de equi po de al ba neis de ur ba ni za ción;
xefe/a de equi po de en co fra do; xefe/a de equi po de fe rra lla; xefe/a de ta ller de fe rra lla; xefe/a
de equi po de al ba neis de cu ber tas; xefe/a de equi po e/ou en car ga do/a de azu le xa do res/as e so -
lla do res/as; al ba nel; co lo ca dor/ora de la dri llo cara vis ta; co lo ca dor/ora de blo que pre fa bri ca do;
al ba nel ta bi quei ro; al ba nel de pe dra de cons tru ción; ca cho tei ro/a; ofi cial de mi ras; al ba nel de
ur ba ni za ción; pa vi men ta dor/ora con las tros; pa vi men ta dor/ora con bal do sas e lou sas; pa vi -
men ta dor/ora á base de for mi gón; po cei ro/a en re des de sa nea men to; en co fra dor/ora; en co fra -
dor/ora de edi fi ca ción; en co fra dor/ora de obra ci vil; fe rra llis ta; al ba nel de cu ber tas;
te lla dor/ora; mon ta dor/ora de te lla; ope ra rio/a de lou sa; co lo ca dor/ora de lou sa; mon ta dor/ora
de cu ber tas de pa neis e cha pas; apli ca dor/ora de re ves ti men tos con ti nuos de fa cha das;
azulexador/ora sollador/ora; instalador/ora de sistemas de impermeabilización en edificios e
obra civil; impermeabilizador/ora de terrazas.

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 MP0995 Construción 133
1º MP0999 Encofrados 160
1º MP0997 Fábricas 160
1º MP1006 Formación e orientación laboral 107
1º MP1000 Formigón armado 133
1º MP0996 Interpretación de planos de construción 107
1º MP0998 Revestimentos 160
2º MP1004 Cubertas 140
2º MP1343 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP1344 Formación en centros de traballo 410
2º MP1005 Impermeabilizacións e illamentos 53
2º MP1002 Obras de urbanización 105
2º MP1001 Organización de traballos de construción 87
2º MP1003 Sollados, azulexados e chapados 192

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

Que título se
obtén?

Técnico en construción.



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

MP0997 Fábricas. UC0142_1 Construír fábricas para revestir.
UC0143_2 Construír fábricas vistas.
UC1375_2 Colocar cachotaría, cantaría e

perpiaño.
MP0998 Revestimentos. UC1938_2 Executar recrecidos planos para

revestimento en construcións.
MP0999 Encofrados. UC1912_2 Pór en obra encofrados verticais.

UC1913_2 Pór en obra encofrados horizontais.
MP1000 Formigón armado. UC0869_1 Elaborar pastas, morteiros,

adhesivos e formigóns.
UC1905_2 Realizar o armado manual e a

colocación en obra de armaduras.
MP1002 Obras de urbanización. UC1321_1 Pavimentar con formigón impreso e

empedrados.
UC1929_2 Executar pavimentos de

urbanización.
UC1930_2 Executar elementos

complementarios de pavimentos de
urbanización.

UC1931_2 Tender tubos de saneamento e
construír rexistros e cámaras.

MP1003 Sollados, azulexados e chapados. UC1942_2 Executar azulexados e chapados.
UC1943_2 Executar sollados con pezas ríxidas.

MP1004 Cubertas. UC0870_1 Construír faldróns para cubertas.
UC1908_2 Montar estrutura metálica lixeira

para cubertas.
UC1909_2 Construír taboleiros e coberturas con 

chapa conformada, paneis e placas.
UC1910_2 Construír a cobertura con tella e

lousa.
MP1005 Impermeabilizacións e illamentos. UC1917_2 Executar as capas e os elementos do 

sistema de impermeabilización
complementarios da membrana.

UC1918_2 Impermeabilizar con membranas
bituminosas.

UC1919_2 Impermeabilizar con membranas
sintéticas.

MP0995 Construción.
MP0996 Interpretación de planos de

construción.
MP1001 Organización de traballos de

construción.

UC0141_2 Organizar traballos de albanelaría.
UC1360_2 Controlar a nivel básico riscos en

construción.
UC1911_2 Organizar traballos de cubertas e

impermeabilizacións.
UC1932_2 Organizar traballos de albanelaría de 

urbanización.



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

UC0143_2 Construír fábricas vistas.
UC1375_2 Colocar cachotaría, cantaría e

perpiaño.

MP0997 Fábricas.

UC1938_2 Executar recrecidos planos para
revestimento en construción.

MP0998 Revestimentos.

UC1912_2 Pór en obra encofrados verticais.
UC1913_2 Pór en obra encofrados horizontais.

MP0999 Encofrados.

UC1905_2 Realizar o armado manual e a
colocación en obra de armaduras.

MP1000 Formigón armado.

UC1929_2 Executar pavimentos de
urbanización.

UC1930_2 Executar elementos complementarios 
de pavimentos de urbanización.

UC1931_2 Tender tubos de saneamento e
construír rexistros e cámaras.

MP1002 Obras de urbanización.

UC1942_2 Executar azulexados e chapados.
UC1943_2 Executar sollados con pezas ríxidas.

MP1003 Sollados, azulexados e chapados.

UC1908_2 Montar estrutura metálica lixeira
para cubertas.

UC1909_2 Construír taboleiros e coberturas con
chapa conformada, paneis e placas.

UC1910_2 Construír a cobertura con tella e
lousa.

MP1004 Cubertas.

UC1917_2 Executar as capas e os elementos do
sistema de impermeabilización
complementarios da membrana.

UC1918_2 Impermeabilizar con membranas
bituminosas.

UC1919_2 Impermeabilizar con membranas
sintéticas.

MP1005 Impermeabilizacións e illamentos.

UC0141_2 Organizar traballos de albanelaría.
UC1360_2 Controlar a nivel básico riscos en

construción.
UC1911_2 Organizar traballos de cubertas e

impermeabilizacións.
UC1932_2 Organizar traballos de albanelaría de

urbanización.

MP0995 Construción.
MP0996 Interpretación de planos de

construción.
MP1001 Organización de traballos de

construción.

Nota: Os módulos profesionais MP0995: construción e MP0996: interpretación de planos de construción
validaranse cando se teñan acreditadas todas as unidades de competencia que se inclúen no título.



CM Obras de interior, decoración e rehabilitación
Ciclo formativo de grao medio Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Orga ni zar e exe cu tar os aca ba men tos de cons tru ción en obra nova, re for ma e reha bi li ta ción,
rea li zan do chans, par ti cións e tei tos, me dian te a ins ta la ción de pa neis ou pe zas pre fa bri ca das,
a co lo ca ción de pla cas ou lá mi nas, a apli ca ción de re ves ti men tos con ti nuos e a pin tu ra de su -
per fi cies, cum prin do as con di cións e os pra zos es ta ble ci dos, así como as prescricións de
calidade, de seguridade e ambientais.

En que ámbitos
se traballa?

Sec tor da cons tru ción, en pe que nas, me dia nas e gran des em pre sas cons tru to ras, e en Admi nis -
tra cións pú bli cas, por con ta allea ou pro pia, de sen vol ven do tra ba llos de obras de in te rior e de -
co ra ción para a cons tru ción, a reha bi li ta ción, o man te men to e a re for ma en edi fi ca ción e obra
ci vil.

Que ocupacións
se desempeñan?

Xefe/a de equi po de re ves ti men tos con pas tas e mor tei ros; xefe/a de equi pa men to e/ou en car -
ga do/a de azu le xa do res/as e so lla do res/as; xefe/a de equi po de ins ta la do res/as de sis te mas
pre fa bri ca dos de xeso la mi na do ou fal sos tei tos; xefe/a de equi po e/ou en car ga do/a de pin to -
res/as e em pa pe la do res/as; apli ca dor/ora de re ves ti men tos con ti nuos de fa cha das; re vo ca -
dor/ora de cons tru ción; ali ca ta dor/ora so lla dor/ora; ins ta la dor/ora de pla ca de xeso la mi na do;
ins ta la dor/ora de fal sos tei tos; xun tei ro/a de pla ca de xeso la mi na do; co lo ca dor/ora de pre fa -
bri ca dos li xei ros en cons tru ción; co lo ca dor/ora de pa vi men tos li xei ros, en xe ral; co lo ca dor/ora
de mo que ta; ins ta la dor/ora de pa vi men tos ele va dos re xis tra bles; ins ta la dor/ora de sis te mas de
an te pa ros e pa neis téc ni cos; pin tor/ora e/ou em pa pe la dor/ora; pintor/ora de interiores;
pintor/ora decorador/ora de interiores; pintor/ora de obra; pintor/ora de fachadas de
edificación.

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 MP1196 Anteparos y chans técnicos 107
1º MP0995 Construción 133
1º MP1201 Formación e orientación laboral 107
1º MP0996 Interpretación de planos de construción 107
1º MP1195 Particións prefabricadas 187
1º MP1194 Revestimentos continuos 187
1º MP1197 Teitos suspendidos 132
2º MP1202 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP1203 Formación en centros de traballo 410
2º MP1200 Organización de traballos de interior, decoración e

rehabilitación
70

2º MP1199 Pintura decorativa en construción 192
2º MP1198 Revestimentos lixeiros 123
2º MP1003 Sollados, azulexados e chapados 192

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

Que título se
obtén?

Técnico en obras de interior, decoración e rehabilitación.



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

MP1003 Sollados, azulexados e chapados. UC1942_2 Executar azulexados e chapados.
UC1943_2 Executar sollados con pezas ríxidas.

MP1194 Revestimentos continuos. UC1939_2 Revestir mediante morteiro
monocapa, revocadura e lucido.

UC1940_2 Revestir mediante pastas e morteiros 
especiais de illamento,
impermeabilización e reparación.

MP1195 Particións prefabricadas. UC1903_1 Realizar operacions básicas en
instalación de placa de xeso
laminado.

UC1920_2 Instalar tabiques e textradorsados
autoportantes de placa de xeso
laminado.

UC1922_2 Tratar xuntas entre placas de xeso
laminado.

MP1196 Anteparos y chans técnicos. UC1924_2 Instalar pavimentos elevados
rexistrables.

UC1925_2 Instalar anteparos e empanelados
técnicos desmontables.

MP1197 Teitos suspendidos. UC1903_1 Realizar operacions básicas en
instalación de placa de xeso
laminado.

UC1921_2 Instalar sistemas de falsos teitos.
UC1922_2 Tratar xuntas entre placas de xeso

laminado.
MP1198 Revestimentos lixeiros. UC1902_1 Instalar pavimentos lixeiros con

apoio continuo.
UC1933_2 Realizar revestimentos murais en

papel, fibra de vidrio e vinílicos.
MP1199 Pintura decorativa en construción. UC0871_1 Sanear e regularizar soportes para

revestimento en 
UC0873_1 Aplicar imprimacións e pinturas

protectoras en construción.
UC1934_2 Realizar acabamentos decorativos de 

pintura en construción.
MP0995 Construción.
MP0996 Interpretación de planos de

construción.
MP1200 Organización de traballos de interior,

decoración e rehabilitación.

UC1360_2 Controlar a nivel básico riscos en
construción.

UC1923_2 Organizar traballos de instalación de 
placa de xeso laminado e falsos
teitos.

UC1935_2 Organizar traballos de pintura en
construción.

UC1941_2 Organizar traballos de revestimentos 
continuos conglomerados e ríxidos
modulares en construción.



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

UC1942_2 Executar azulexados e chapados.
UC1943_2 Executar sollados con pezas ríxidas.

MP1003 Sollados, azulexados e chapados.

UC1939_2 Revestir mediante morteiro
monocapa, revocadura e lucido.

UC1940_2 Revestir mediante pastas e morteiros
especiais de illamento,
impermeabilización e reparación.

MP1194 Revestimentos continuos.

UC1920_2 Instalar tabiques e textradorsados
autoportantes de placa de xeso
laminado.

UC1922_2 Tratar xuntas entre placas de xeso
laminado.

MP1195 Particións prefabricadas.

UC1924_2 Instalar pavimentos elevados
rexistrables.

UC1925_2 Instalar anteparos e empanelados
técnicos desmontables.

MP1196 Anteparos y chans técnicos.

UC1921_2 Instalar sistemas de falsos teitos.
UC1922_2 Tratar xuntas entre placas de xeso

laminado.

MP1197 Teitos suspendidos.

UC1933_2 Realizar revestimentos murais en
papel, fibra de vidrio e vinílicos.

MP1198 Revestimentos lixeiros.

UC1934_2 Realizar acabamentos decorativos de
pintura en construción.

MP1199 Pintura decorativa en construción.

UC1360_2 Controlar a nivel básico riscos en
construción.

UC1923_2 Organizar traballos de instalación de
placa de xeso laminado e falsos
teitos.

UC1935_2 Organizar traballos de pintura en
construción.

UC1941_2 Organizar traballos de revestimentos
continuos conglomerados e ríxidos
modulares en construción.

MP0995 Construción.
MP0996 Interpretación de planos de

construción.
MP1200 Organización de traballos de interior,

decoración e rehabilitación.

Nota: Os módulos profesionais MP0995: construción e MP0996: interpretación de planos de construción
validaranse cando se teñan acreditadas todas as unidades de competencia que se inclúen no título.



CS Realización e plans de obra
Ciclo formativo de grao superior Título LOXSE

Perfil profesional Duración

1.700 horas

Que se aprende
a facer?

Inter vir na exe cu ción de obras ci vís e de edi fi ca ción, or ga ni zan do as quen das, rea li zan do o se -
gui men to da pla ni fi ca ción, ma te ria li zan do os pla nea men tos e com pro ban do a apli ca ción do
plan de seguridade.

En que ámbitos
se traballa?

Pla ni fi ca ción, pro gra mas, mé to dos e aná li ses de cus tos, pro du ción, apoio téc ni co, con trol e se -
gui men to, xes tión de re cur sos, se gu ri da de, exe cu ción calidade/inspección.

Que ocupacións
se desempeñan?

Encar ga do xe ral de obra, téc ni co de se gu ri da de e hi xie ne, axu dan te de obra, téc ni co en or ga ni -
za ción de obras axu dan te en or ga ni za ción, en car ga do de plan ta de pre fa bri ca dos, axu dan te to -
po grá fi co, axudante de planificación, etc.

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 CSAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa 80
1º CS0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CSHC50 Horas á disposición do centro 50
1º CS0160 Organización de faenas de obra 290
1º CS0161 Plans de obra 130
1º CS0162 Plans de seguridade na construción 110
1º CS0165 Proxecto integrado 80
1º CS0RCT Relacións no contorno de traballo 55
1º CS0168 Replanteos de obra 110
2º CS0156 Formación en centros de traballo 740

Que título se
obtén?

Técnico superior en realización e plans de obra.



CS Proxectos de edificación
Ciclo formativo de grao superior 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 ela bo rar a do cu men ta ción téc ni ca de pro xec tos de
edi fi ca ción, rea li zar tra zas de obra e xes tio nar o con trol do cu men tal para a súa exe cu ción, res -
pec tan do a nor ma ti va e as con di cións am bien tais, de ca li da de e de se gu ri da de es ta ble ci das.

En que ámbitos
se traballa?

As per soas con este per fil pro fe sio nal exer cen a súa ac ti vi da de como per soal asa la ria do ou au -
tó no mo en es tu dios de ar qui tec tu ra, en xe ña ría e de li nea ción, en con sul to rías, en pro mo to ras
in mo bi lia rias, en em pre sas cons tru to ras e na Admi nis tra ción. A súa ac ti vi da de está re gu la da.

Que ocupacións
se desempeñan?

De li nean te pro xec tis ta de edi fi ca ción; de li nean te de edi fi ca ción; de li nean te de ins ta la cións;
ma que tis ta de cons tru ción; axu dan te de xefe/a de ofi ci na téc ni ca; axu dan te de pla ni fi ca -
dor/ora; axu dan te de téc ni co/a de con trol de cus tos; téc ni co/a de con trol do cu men tal; es pe cia -
lis ta en tra zas; axu dan te de pro ce sos de cer ti fi ca ción ener xé ti ca de edi fi cios; téc ni co/a de
efi cien cia ener xé ti ca de edi fi cios; delineante proxectista de redes e sistemas de distribución de
fluídos.

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 MP0567 Deseño e construción de edificios 133
1º MP0562 Estruturas de construción 107
1º MP0573 Formación e orientación laboral 107
1º MP0565 Implantacións de construción 133
1º MP0568 Instalacións en edificación 133
1º MP0563 Representacións de construción 347
2º MP0571 Desenvolvemento de proxectos de edificación non

residencial
123

2º MP0570 Desenvolvemento de proxectos de edificación
residencial

210

2º MP0569 Eficiencia enerxética en edificación 70
2º MP0574 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0575 Formación en centros de traballo 384
2º MP0564 Medicións e valoracións de construción 87
2º MP0566 Planificación de construción 87
2º MP0572 Proxecto en edificación 26

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

Que título se
obtén?

Técnico superior en proxectos de edificación.



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

MP0563 Representacións de construción. UC0638_3 Realizar representacións de
construción.

MP0570 Desenvolvemento de proxectos de
edificación residencial.

MP0571 Desenvolvemento de proxectos de
edificación non residencial.

UC0639_3 Realizar e supervisar
desenvolvementos de proxectos de
edificación.

UC0876_3 Xestionar sistemas de
documentación de proxectos de
construción.

MP0568 Instalacións en edificación. UC0640_3 Representar instalacións de edificios.
MP0566 Planificación de construción. UC0874_3 Realizar o seguimento da

planificación en construción.
MP0564 Medicións e valoracións de

construción.
UC0875_3 Procesar o control de custos en

construción.
MP0565 Implantacións de construción. UC0879_3 Realizar implantacións de proxectos.
MP0567 Deseño e construción de edificios.
MP0569 Eficiencia enerxética en edificación.

UC1195_3 Colaborar no proceso de
certificación enerxética de edificios.

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

UC0638_3 Realizar representacións de
construción.

MP0563 Representacións de construción.

UC0639_3 Realizar e supervisar
desenvolvementos de proxectos de
edificación.

UC0876_3 Xestionar sistemas de documentación 
de proxectos de construción.

MP0570 Desenvolvemento de proxectos de
edificación residencial.

MP0571 Desenvolvemento de proxectos de
edificación non residencial.

UC0640_3 Representar instalacións de edificios. MP0568 Instalacións en edificación.
UC0874_3 Realizar o seguimento da

planificación en construción.
MP0566 Planificación de construción.

UC0875_3 Procesar o control de custos en
construción.

MP0564 Medicións e valoracións de
construción.

UC0879_3 Realizar implantacións de proxectos. MP0565 Implantacións de construción.
UC1195_3 Colaborar no proceso de certificación

enerxética de edificios.
MP0569 Eficiencia enerxética en edificación.

Nota: O módulo profesional MP0567: diseño e construción de edificios validarase cando se teñan acreditadas
todas as unidades de competencia que se inclúen no título.



CS Proxectos de obra civil
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Ela bo rar a do cu men ta ción téc ni ca de pro xec tos de obra ci vil e de or de na ción do te rri to rio, rea -
li zar le van ta men tos e im plan ta cións de obras de cons tru ción e xes tio nar o con trol do cu men tal
para a súa exe cu ción, res pec tan do a nor ma ti va e as con di cións es ta ble ci das de calidade,
seguridade e ambiente.

En que ámbitos
se traballa?

Como tra ba lla do res au tó no mos ou asa la ria dos en es tu dos de de li nea ción, de ar qui tec tu ra e de
en xe ña ría, pro mo to ras, em pre sas de ser vi zos téc ni cos e con sul to rías, em pre sas cons tru to ras,
con ce sio na rias e de ex plo ta ción, e em pre sas dou tros sec to res cu xas ac ti vi da des pre sen ten
unha mar ca da in ci den cia te rri to rial con ac ti vi da des de ex plo ta ción de re cur sos naturais e
Administracións públicas. A súa actividade está regulada.

Que ocupacións
se desempeñan?

De li nean te pro xec tis ta de es tra das, de li nean te pro xec tis ta de ur ba ni za ción, de li nean te de obra
ci vil, de li nean te de ser vi zos ur ba nos, prác ti co en to po gra fía, es pe cia lis ta en le van ta men to de
te rreos, es pe cia lis ta en le van ta men to de cons tru cións, es pe cia lis ta en im plan ta cións, apa re llis -
ta, de li nean te de to po gra fía, axu dan te de xefe/a de ofi ci na téc ni ca, axu dan te de pla ni fi ca -
dor/ora, axu dan te de téc ni co/a de con trol de cus tos, téc ni co/a de con trol do cu men tal,
ma que tis ta de construción, delineante proxectista de redes e sistemas de distribución de
fluídos.

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 MP0562 Estruturas de construción 107
1º MP0775 Formación e orientación laboral 107
1º MP0565 Implantacións de construción 133
1º MP0770 Redes e servizos en obra civil 133
1º MP0563 Representacións de construción 347
1º MP0769 Urbanismo e obra civil 133
2º MP0773 Desenvolvemento de proxectos de obras lineais 105
2º MP0772 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos 175
2º MP0776 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0777 Formación en centros de traballo 384
2º MP0771 Levantamentos topográficos 123
2º MP0564 Medicións e valoracións de construción 87
2º MP0566 Planificación de construción 87
2º MP0774 Proxecto en obra civil 26

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

Que título se
obtén?

Técnico superior en proxectos de obra civil.



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

MP0563 Representacións de construción. UC0638_3 Realizar representacións de
construción.

MP0772 Desenvolvemento de proxectos
urbanísticos.

MP0773 Desenvolvemento de proxectos de
obras lineais.

UC0641_3 Realizar e supervisar
desenvolvementos de proxectos de
estradas e de urbanización.

UC0876_3 Xestionar sistemas de
documentación de proxectos de
construción.

MP0770 Redes e servizos en obra civil. UC0642_3 Representar servizos en obra civil.
MP0566 Planificación de construción. UC0874_3 Realizar o seguimento da

planificación en construción.
MP0564 Medicións e valoracións de

construción.
UC0875_3 Procesar o control de custos en

construción.
MP0771 Levantamentos topográficos. UC0877_3 Realizar traballos de campo para

levantamentos.
UC0878_3 Realizar traballos de gabinete para

levantamentos.
MP0565 Implantacións de construción. UC0879_3 Realizar implantacións de proxectos.

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

UC0638_3 Realizar representacións de
construción.

MP0563 Representacións de construción.

UC0641_3 Realizar e supervisar
desenvolvementos de proxectos de
estradas e de urbanización.

MP0773 Desenvolvemento de proxectos de
obras lineais.

UC0876_3 Xestionar sistemas de documentación 
de proxectos de construción.

MP0772 Desenvolvemento de proxectos
urbanísticos.

UC0642_3 Representar servizos en obra civil. MP0770 Redes e servizos en obra civil.
UC0874_3 Realizar o seguimento da

planificación en construción.
MP0566 Planificación de construción.

UC0875_3 Procesar o control de custos en
construción.

MP0564 Medicións e valoracións de
construción.

UC0877_3 Realizar traballos de campo para
levantamentos.

UC0878_3 Realizar traballos de gabinete para
levantamentos.

MP0771 Levantamentos topográficos.

UC0879_3 Realizar implantacións de proxectos. MP0565 Implantacións de construción.

Nota: O módulo profesional MP0769: urbanismo e obra civil validarase cando se teñan acreditadas todas as
unidades de competencia que se inclúen no título.





Oferta de ensinanzas sostidas con fondos públicos
Réxime Código Ciclo

Réxime de adultos 
a distancia

ZSEOC02 Proxectos de obra civil

Réxime de adultos 
presencial

ZSEOC02 Proxectos de obra civil

ZSEOC01 Proxectos de edificación

ZMEOC02 Obras de interior, decoración e rehabilitación

ZMEOC01 Construción

Réxime ordinario

CSEOC02 Proxectos de obra civil

CSEOC01 Proxectos de edificación

CS08003 Realización e plans de obra

Concello Código Centro

A Coruña
Betanzos 15001148 IES As Mariñas �

Coruña, A 15024513 CIFP Someso � � � � � � �

Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro � �

Santiago de Compostela 15027058 IES As Fontiñas � � �

Lugo
Lugo 27006516 CIFP Politécnico de Lugo � �

Ribadeo 27020793 CIFP Porta da Auga �

Ourense
Carballeda de Valdeorras 32016467 IES Sección de Sobradelo-Carballeda �

Ourense 32015050 CIFP A Farixa � � �

Pontevedra
Pontevedra 36019268 IES Gonzalo Torrente Ballester � �

Vigo 36011634 IES Politécnico de Vigo � � � � �



Información
Concello Código Centro Teléfono Fax

A Coruña
Betanzos 15001148 IES As Mariñas 981775811 981775901

Coruña, A 15024513 CIFP Someso 981282200 981282111

Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 981321565 981370362

Santiago de Compostela 15027058 IES As Fontiñas 981573440 981571458

Lugo
Lugo 27006516 CIFP Politécnico de Lugo 982220328 982223275

Ribadeo 27020793 CIFP Porta da Auga 982128894 982130955

Ourense
Carballeda de Valdeorras 32016467 IES Sección de Sobradelo-Carballeda 988335093 988335093

Ourense 32015050 CIFP A Farixa 988236552 988236501

Pontevedra
Pontevedra 36019268 IES Gonzalo Torrente Ballester 986863612 986863613

Vigo 36011634 IES Politécnico de Vigo 986213025 986208175
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