




CM Mergullo a media profundidade
Ciclo formativo de grao medio Título LOXSE

Perfil profesional Duración

1.400 horas

Que se aprende
a facer?

Rea li zar in mer sións apli can do os pro to co los de des com pre sión e nor mas de se gu ri da de, ma ne -
xan do equi pos e ins ta la cións hi per bá ri cas sim ples para efec tuar tra ba llos sub a cuá ti cos bá si cos
con aire/ni trox (50 mca). Man ter en per fec tas con di cións de uti li za ción os equi pos e ma te rial
au xi liar, e efectuar as xestións administrativas procedentes.

En que ámbitos
se traballa?

Cam po do mer gu llo pro fe sio nal, área de ser vi zos, den tro do sec tor in dus trial. Rea li za ción de
tra ba llos de co la bo ra ción, au xi lio, ex trac ción e toma de mos tras sec to res onde se re qui ra a súa
in ter ven ción (pes ca, acui cul tu ra, bio lo xía e arqueoloxía submarinas, enxeñería).

Que ocupacións
se desempeñan?

Mer gu lla dor, sol da dor sub a cuá ti co, ope ra dor de so pre te sub a cuá ti co, ope ra dor es pe cia lis ta en
obras hi dráu li cas, ope ra dor es pe cia lis ta en ex plo si vos, ope ra dor de cá ma ra hi per bá ri ca, ope ra -
dor de cam pá de in mer sión, téc ni co en ins ta la cións hi per bá ri cas, ope ra dor es pe cia lis ta en re -
por ta xes grá fi cas, tomador de mostras e técnico de ensaios non destrutivos.

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 CMAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa 80
1º CM0039 Fisiopatoloxía do mergullo e asistencia sanitaria de urxencia a

mergulladores
80

1º CM0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CMHC50 Horas á disposición do centro 50
1º CM0044 Inmersión a media profundidade 240
1º CM0054 Procedementos de corte e soldadura subacuáticos 110
1º CM0055 Reparacións en flotación e reflotamentos 160
1º CM0057 Traballos subacuáticos de obras hidráulicas e con explosivos 185
2º CM0040 Formación en centros de traballo 440

Que título se
obtén?

Técnico en mergullo a media profundidade.



CM Operacións de cultivo acuícola
Ciclo formativo de grao medio Título LOXSE

Perfil profesional Duración

1.700 horas

Que se aprende
a facer?

Rea li zar ope ra cións de pro du ción de cul ti vo acuí co la, o man te men to do pri mei ro ni vel das ins -
ta la cións e a ad mi nis tra ción e xes tión dun ha pe que na ex plo ta ción, con se guin do a ca li da de re -
qui ri da da co llei ta en con di cións adecuadas de seguridade e hixiene.

En que ámbitos
se traballa?

Pro du ción, pre pa ra ción, exe cu ción, con trol, ma ni pu la ción e envasado.

Que ocupacións
se desempeñan?

Pis ci cul tor, ba teei ro, ma ris ca dor, au xi liar de cria dei ro e acui cul tor de engorde.

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 CMAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa 80
1º CM0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CMHC75 Horas á disposición do centro 75
1º CM0045 Instalacións e equipos de cultivo 110
1º CM0052 Parámetros e condicións de cultivo 80
1º CM0RET Relacións no equipo de traballo 55
1º CM0058 Técnicas de cultivo de crustáceos 80
1º CM0059 Técnicas de cultivo de moluscos 185
1º CM0060 Técnicas de cultivo de peixes 160
1º CM0061 Técnicas de cultivos auxiliares 80
2º CM0041 Formación en centros de traballo 740

Que título se
obtén?

Técnico en operacións de cultivo acuícola.



CM Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do
buque

Ciclo formativo de grao medio Título LOXSE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Ma ne xar, con tro lar e man ter o sis te ma de pro pul sión e os equi pos e ins ta la cións do bu que. Re -
pa rar ele men tos dos sis te mas e equi pos en flo ta ción. Orga ni zar e con tro lar a se gu ri da de e
supervivencia a bordo.

En que ámbitos
se traballa?

Xes tión, con du ción, man te men to e se gu ri da de de plan tas do ta das de má qui nas e mo to res tér -
mi cos, plan tas xe ra do ras de elec tri ci da de, de plan tas de con ser va ción en frío e de plan tas de
cli ma ti za ción e atmosfera controlada.

Que ocupacións
se desempeñan?

Xefe das ins ta la cións de má qui nas dun bu que, ofi cial de má qui nas, ins pec tor de em pre sa pes -
quei ra e en car ga do de mantemento de 

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 CM0037 Automatización: regulación e control 130
1º CMHC55 Horas á disposición do centro 55
1º CM0046 Instalacións e máquinas eléctricas 160
1º CM0047 Lingua estranxeira (inglés) 110
1º CM0049 Operación e mantemento dos equipos de propulsión e servizos 160
1º CM0051 Operacións auxiliares de mantemento industrial 290
1º CM0RET Relacións no equipo de traballo 55
2º CM0FOL Formación e orientación laboral 55
2º CM0042 Formación en centros de traballo 710
2º CM0050 Operación e mantemento dos sistemas frigoríficos e de produción 165
2º CM0056 Seguridade, supervivencia e primeiros auxilios no mar 110

Que título se
obtén?

Técnico en operación, control e  mantemento de máquinas e instalacións do buque.



CM Pesca e transporte marítimo
Ciclo formativo de grao medio Título LOXSE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Xes tio nar e exe cu tar a ad mi nis tra ción do bu que. Con tro lar e con du cir a súa na ve ga ción e de -
rro ta en to das as con di cións. Orga ni zar e exe cu tar as ac ti vi da des de ex trac ción, ela bo ra ción e
con ser va ción da pes ca bai xo pa rá me tros de ca li da de pre fi xa dos; or ga ni zar e exe cu tar as ac ti vi -
da des de trans por te ma rí ti mo, todo isto en con di cións de se gu ri da de e respectando a
normativa nacional e internacional establecida.

En que ámbitos
se traballa?

Pes ca de li to ral (cer co, arras tre de fon do e pe lá xi ca, en ma lle, tram pas ou na sas, co rri cán, pa -
lan gres -fon do e su per fi cie-), pes ca de al tu ra e gran al tu ra (cer co, arras tre -fon do e pe lá xi ca-,
pa lan gres -fon do e su per fi cie-, co rri cán) e na ve ga ción de ca bo ta xe e gran ca bo ta xe (trans por -
tes marítimos, exceptuando os especiais).

Que ocupacións
se desempeñan?

For mar par te da tri pu la ción dun ha em bar ca ción de di ca da á pes ca ou ao trans por te ma rí ti mo
como pa trón ao man do (den tro das li mi ta cións si na la das nas ca pa ci da des pro fe sio nais) ou
como ofi cial en car ga do da gar da. Co la bo rar co ar ma dor en ta re fas de ins pec ción de em bar ca -
cións e va lo ra ción de ren de men tos pes quei ros en em pre sas. Pa trón de pes ca de bai xu ra, con -
tra mes tre, pa trón de pesca de litoral, oficial de ponte e mestre redeiro nunha empresa.

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 CM0036 Administración do buque 80
1º CM0037 Automatización: regulación e control 130
1º CMHC50 Horas á disposición do centro 50
1º CM0047 Lingua estranxeira (inglés) 110
1º CM0048 Navegación e comunicacións do buque 240
1º CM0053 Pesca: extracción e conservación 240
1º CM0056 Seguridade, supervivencia e primeiros auxilios no mar 110
2º CM0038 Estabilidade e manobra do buque 220
2º CM0FOL Formación e orientación laboral 55
2º CM0043 Formación en centros de traballo 710
2º CM0RET Relacións no equipo de traballo 55

Que título se
obtén?

Técnico en pesca e transporte marítimo.



CS Navegación, pesca e transporte marítimo
Ciclo formativo de grao superior Título LOXSE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Pla ni fi car e di ri xir a na ve ga ción, se gu ri da de do bu que e tri pu la ción ob ser van do a nor ma ti va na -
cio nal e in ter na cio nal. Pla ni fi car e di ri xir as ope ra cións de car ga, des car ga e es ti ba, así como as
ac ti vi da des ex trac ti vas, controlando e mellorando a produción.

En que ámbitos
se traballa?

Pro du ción (or ga ni za ción e su per vi sión), exe cu ción e con trol de proceso.

Que ocupacións
se desempeñan?

Inspec tor de flo ta ou xefe de per soal de flo ta en em pre sas ar ma do ras. De se ña dor, pla ni fi ca dor
ou su per vi sor de mon ta xe e ar ma do de ar tes e apa re llos de pes ca en re de rías. Ofi cial en car ga do 
da gar da ou ao man do de em bar ca cións de di ca das á vi xi lan cia fis cal, ins pec ción pes quei ra e in -
ves ti ga ción ocea no grá fi ca. Inte gran te do equi po téc ni co do de par ta men to de in ves ti ga ción, en
tan ques de en saios hidrodinámicos de artes e aparellos, tras un período de formación.

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 CS0037 Goberno do buque 240
1º CSHC60 Horas á disposición do centro 60
1º CS0040 Lingua estranxeira (inglés) 130
1º CS0041 Manobra e carga do buque 210
1º CS0043 Pesca marítima e bioloxía das especies de interese comercial 210
1º CS0048 Seguridade, prevención e supervivencia no mar 110
2º CS0029 Atención sanitaria de urxencia a bordo 110
2º CS0033 Dereito marítimo, lexislación pesqueira e administración 55
2º CS0FOL Formación e orientación laboral 55
2º CS0034 Formación en centros de traballo 710
2º CS0046 Proxecto integrado 55
2º CS0RCT Relacións no contorno de traballo 55

Que título se
obtén?

Técnico superior en navegación, pesca e transporte marítimo.



CS Produción acuícola
Ciclo formativo de grao superior Título LOXSE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Pla ni fi car, or ga ni zar, xes tio nar e con tro lar unha ex plo ta ción acuí co la con se guin do a ca li da de
re qui ri da, en con di cións axei ta das de seguridade e hixiene.

En que ámbitos
se traballa?

Pla ni fi ca ción e pro gra ma ción de cul ti vos, aná li se de cus tos, pro du ción e apoio téc ni co, con trol
e se gui men to, xes tión de re cur sos, in ter pre ta ción e exe cu ción das nor mas de se gu ri da de, con -
trol de calidade e inspección.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co de ins ta la cións acuí co las, téc ni co de cul ti vo de mo lus cos, téc ni co de cul ti vo de crus tá -
ceos, téc ni co pis ci cul tor, téc ni co de cria dei ro e técnico de piscifactorías.

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 CS0031 Cultivo de moluscos 265
1º CS0032 Cultivo de peixes 215
1º CSHC55 Horas á disposición do centro 55
1º CS0042 Organización do proceso produtivo acuícola 240
1º CS0045 Produción de cultivos auxiliares 185
2º CSAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa 80
2º CS0030 Cultivo de crustáceos 180
2º CS0FOL Formación e orientación laboral 55
2º CS0035 Formación en centros de traballo 440
2º CS0047 Proxecto integrado 230
2º CS0RCT Relacións no contorno de traballo 55

Que título se
obtén?

Técnico superior en produción acuícola.



CS Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque
Ciclo formativo de grao superior Título LOXSE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Pla ni fi car e di ri xir as ac ti vi da des de man te men to e re pa ra ción das ins ta la cións e ser vi zos de
má qui nas do bu que, cum prin do e su per vi san do o cum pri men to das nor mas de seguridade e
ambientais.

En que ámbitos
se traballa?

Di rec ción e xes tión en ta re fas de con du ción e man te men to de plan tas do ta das de má qui nas e
mo to res tér mi cos, plan tas xe ra do ras de elec tri ci da de, plan tas de con ser va ción en frío e plan tas
de cli ma ti za ción e atmosfera controlada.

Que ocupacións
se desempeñan?

Xefe de má qui nas, ins pec tor de em pre sas pes quei ras, xefe de man te men to e ins pec tor de em -
pre sas de re pa ra ción de motores e 

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 CSHC60 Horas á disposición do centro 60
1º CS0038 Instalacións e equipos eléctricos do buque 130
1º CS0039 Instalacións e procesos de extracción, preparación e conservación 

da pesca
130

1º CS0040 Lingua estranxeira (inglés) 130
1º CS0059 Sistemas automáticos e de regulación do buque 130
1º CS0051 Sistemas de propulsión e servizos do buque 190
1º CS0052 Técnicas auxiliares de mantemento industrial 190
2º CS0FOL Formación e orientación laboral 55
2º CS0036 Formación en centros de traballo 710
2º CS0044 Planificación e xestión das instalacións 110
2º CS0RCT Relacións no contorno de traballo 55
2º CS0049 Seguridade, supervivencia e primeiros auxilios no mar 110

Que título se
obtén?

Técnico superior en supervisión e control de máquinas e instalacións do buque.



CS Transporte marítimo e pesca de altura
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Pla ni fi car, xes tio nar e exe cu tar as ac ti vi da des de bu ques nas con di cións que de ter mi nen as ad -
mi nis tra cións com pe ten tes para este ni vel, di ri xin do e con tro lan do a se gu ri da de, a na ve ga ción, 
as ma no bras e as ope ra cións de car ga, es ti ba e des car ga, así como a ex trac ción, a ma ni pu la -
ción, o pro ce sa men to e a con ser va ción da pes ca, op ti mi zan do a produción e cumprindo a
normativa estatal e internacional.

En que ámbitos
se traballa?

En bu ques de di ca dos ao trans por te ma rí ti mo de car ga e/ou pa sa xei ros, ou en bu ques pes quei -
ros, de na tu re za pú bli ca ou pri va da, den tro dos lí mi tes e das atri bu cións que es ta ble za a Admi -
nis tra ción com pe ten te. A ac ti vi da de pro fe sio nal está so me ti da a re gu la ción pola
Admi nis tra ción com pe ten te. Así mes mo, a súa for ma ción per mí te lle de sem pe ñar fun cións do
seu ni vel de sem bar ca do, en empresas e entidades pertencentes ao sector marítimo pesqueiro.

Que ocupacións
se desempeñan?

Pa trón/pa troa de al tu ra; pa trón/pa troa de gran al tu ra; pa trón/pa troa ao man do de bu ques de
pes ca, bu ques mer can tes de car ga e de pa sa xe, e ia tes de gran es lo ra; pri mei ro/a ofi cial de pon -
te; ofi cial de pon te en bu ques de pes ca, bu ques mer can tes de car ga e de pa sa xe, e ia tes de gran 
es lo ra; ofi cial en car ga do/a da gar da ou o man do de em bar ca cións de di ca das a vi xi lan cia fis cal,
ins pec ción pes quei ra, in ves ti ga ción ocea no grá fi ca, se gu ri da de e sal va men to ma rí ti mo; ins pec -
tor/ora de flo ta; axen te de con sig na ta rias; axen te de seguros marítimos; supervisor/ora de
montaxe e armaxe de artes e aparellos de pesca.

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 MP0803 Administración e xestión do buque e da actividade
pesqueira

133

1º MP0806 Formación e orientación laboral 107
1º MP0179 Inglés 160
1º MP0798 Manobra e estiba 240
1º MP0799 Navegación, goberno e comunicacións do buque 267
1º MP0802 Organización da asistencia sanitaria a bordo 53
2º MP0800 Control das emerxencias 157
2º MP0807 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0809 Formación en centros de traballo 384
2º MP0804 Garda de ponte 210
2º MP0805 Pesca de altura e gran altura 210
2º MP0808 Proxecto de implementación dunha ruta de transporte marítimo 26

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

Que título se
obtén?

Técnico superior en transporte marítimo e pesca de altura.



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

MP0800 Control das emerxencias. UC0751_3 Planificar e controlar as situacións
de emerxencia.

MP0802 Organización da asistencia sanitaria a
bordo.

UC0752_3 Organizar e aplicar a asistencia
sanitaria recoñecendo os cadros
médicos que se presenten.

MP0179 Inglés. UC0753_2 Comunicarse en inglés cun nivel de
usuario independente en actividades 
marítimo-pesqueiras.

MP0803 Administración e xestión do buque e da 
actividade pesqueira.

UC0747_3 Planificar e xestionar a
administración do buque para o
transporte e a pesca.

MP0798 Manobra e estiba.
MP0799 Navegación, goberno e comunicacións

do buque.
MP0804 Garda de ponte.

UC0748_3 Planificar e dirixir as manobras do
buque e determinar a estabilidade e
o asentamento.

UC0749_3 Planificar e dirixir a navegación.

MP0805 Pesca de altura e gran altura. UC0750_3 Planificar e dirixir as operacións
extractivas, de produción e
conservación da pesca.



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

UC0748_3 Planificar e dirixir as manobras do
buque e determinar a estabilidade e
o asentamento.

MP0798 Manobra e estiba.

UC0749_3 Planificar e dirixir a navegación. MP0799 Navegación, goberno e comunicacións
do buque.

UC0751_3 Planificar e controlar as situacións de 
emerxencia.

MP0800 Control das emerxencias.

UC0752_3 Organizar e aplicar a asistencia
sanitaria recoñecendo os cadros
médicos que se presenten.

MP0802 Organización da asistencia sanitaria a
bordo.

UC0753_2 Comunicarse en inglés cun nivel de
usuario independente en actividades
marítimo-pesqueiras.

MP0179 Inglés.

UC0747_3 Planificar e xestionar a
administración do buque para o
transporte e a pesca.

MP0803 Administración e xestión do buque e da 
actividade pesqueira.

UC0748_3 Planificar e dirixir as manobras do
buque e determinar a estabilidade e
o asentamento.

UC0749_3 Planificar e dirixir a navegación.

MP0798 Manobra e estiba.
MP0799 Navegación, goberno e comunicacións

do buque.
MP0804 Garda de ponte.

UC0750_3 Planificar e dirixir as operacións
extractivas, de produción e
conservación da pesca.

MP0805 Pesca de altura e gran altura.

Nota: O módulo profesional MP0179: inglés poderá validarse consonte o disposto no artigo 66.4 da Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.





Oferta de ensinanzas sostidas con fondos públicos
Réxime Código Ciclo

Réxime ordinario

CSMAP02 Transporte marítimo e pesca de altura

CS03003 Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque

CS03002 Produción acuícola

CS03001 Navegación, pesca e transporte marítimo

CM03004 Pesca e transporte marítimo

CM03003 Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque

CM03002 Operacións de cultivo acuícola

CM03001 Mergullo a media profundidade

Concello Código Centro

A Coruña
Culleredo 15005749 IES Universidade Laboral � � � �

Ferrol 15028038 ESCO Náutico-Pesqueira � � �

Ribeira 15027812 ESCO Oficial Náutico-Pesqueira � � �

Pontevedra
Illa de Arousa, A 36020209 IGAFA Instituto Galego de Formación en Acuicultura � � �

Vigo 36011804 INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do Atlántico � � � �

Información
Concello Código Centro Teléfono Fax

A Coruña
Culleredo 15005749 IES Universidade Laboral 981660700 981660480

Ferrol 15028038 ESCO Náutico-Pesqueira 981317611 981328005

Ribeira 15027812 ESCO Oficial Náutico-Pesqueira 981874476 -

Pontevedra
Illa de Arousa, A 36020209 IGAFA Instituto Galego de Formación en 

Acuicultura
986527101 986527161

Vigo 36011804 INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do Atlántico 986235608 986201286
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