
Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Administración e xestión

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CM04001 Xestión administrativa

CMADG01 Xestión administrativa

CM0063 Comunicación, arquivo de información e
operatoria de teclados

MP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela

CM0068 Xestión administrativa de compravenda MP0438 Operacións administrativas de compravenda

CM0069 Xestión administrativa de persoal MP0442 Operacións administrativas de recursos humanos

CM0064 Contabilidade xeral e tesouraría MP0441 Técnica contable

MP0443 Tratamento da documentación contable

CM0067 Produtos e servizos financeiros e de seguros
básicos

MP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

CM0066 Principios de xestión administrativa pública MP0439 Empresa e administración

CM0062 Aplicacións informáticas MP0440 Tratamento informático da información

CM0065 Formación en centros de traballo MP0451 Formación en centros de traballo

Agraria

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CM01003 Explotacións agrarias extensivas

CMAGA01 Produción agroecolóxica

CM0002 Agrotecnoloxía MP0404 Fundamentos agronómicos

CM0024 Organización e xestión dunha explotación agraria
familiar

MP0413 Comercialización de produtos agroecolóxicos

MP0415 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0020 Instalacións agrarias MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas

CMAGA02 Produción agropecuaria

CM0002 Agrotecnoloxía MP0404 Fundamentos agronómicos

CM0024 Organización e xestión dunha explotación agraria
familiar

MP0481 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0020 Instalacións agrarias MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas

CM0023 Métodos de control fitosanitario MP0479 Control fitosanitario

MP0409 Principios de sanidade vexetal

CM0010 Cultivos arbóreos e arbustivos

CM0012 Cultivos herbáceos

MP0475 Implantación de cultivos

MP0476 Produción agrícola

CM0021 Manexo racional do gando

CM0027 Produción gandeira ligada á terra

MP0405 Fundamentos zootécnicos

MP0478 Produción de carne e outras producións gandeiras

MP0477 Produción de leite, ovos e animais para vida

CMAGA03 Xardinaría e floraría

CM0002 Agrotecnoloxía MP0404 Fundamentos agronómicos

CM0024 Organización e xestión dunha explotación agraria
familiar

MP0583 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0020 Instalacións agrarias MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Agraria

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CM0023 Métodos de control fitosanitario MP0479 Control fitosanitario

MP0409 Principios de sanidade vexetal

CM01004 Explotacións agrícolas intensivas

CMAGA01 Produción agroecolóxica

CM0002 Agrotecnoloxía MP0404 Fundamentos agronómicos

CM0024 Organización e xestión dunha explotación agraria
familiar

MP0413 Comercialización de produtos agroecolóxicos

MP0415 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0020 Instalacións agrarias MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas

CMAGA02 Produción agropecuaria

CM0002 Agrotecnoloxía MP0404 Fundamentos agronómicos

CM0024 Organización e xestión dunha explotación agraria
familiar

MP0481 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0020 Instalacións agrarias MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas

CM0023 Métodos de control fitosanitario MP0479 Control fitosanitario

MP0409 Principios de sanidade vexetal

CM0011 Cultivos frutícolas

CM0013 Cultivos hortícolas

MP0475 Implantación de cultivos

MP0476 Produción agrícola

CMAGA03 Xardinaría e floraría

CM0002 Agrotecnoloxía MP0404 Fundamentos agronómicos

CM0024 Organización e xestión dunha explotación agraria
familiar

MP0583 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0020 Instalacións agrarias MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas

CM0023 Métodos de control fitosanitario MP0479 Control fitosanitario

MP0409 Principios de sanidade vexetal

CM0025 Produción de plantas MP0578 Produción de plantas e terróns de céspede en
viveiro

CM01005 Explotacións gandeiras

CMAGA01 Produción agroecolóxica

CM0002 Agrotecnoloxía MP0404 Fundamentos agronómicos

CM0024 Organización e xestión dunha explotación agraria
familiar

MP0413 Comercialización de produtos agroecolóxicos

MP0415 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0020 Instalacións agrarias MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas

CMAGA02 Produción agropecuaria

CM0002 Agrotecnoloxía MP0404 Fundamentos agronómicos

CM0024 Organización e xestión dunha explotación agraria
familiar

MP0481 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0020 Instalacións agrarias MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Agraria

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CM0021 Manexo racional do gando

CM0026 Produción gandeira intensiva

MP0405 Fundamentos zootécnicos

MP0478 Produción de carne e outras producións gandeiras

MP0477 Produción de leite, ovos e animais para vida

CMAGA03 Xardinaría e floraría

CM0002 Agrotecnoloxía MP0404 Fundamentos agronómicos

CM0024 Organización e xestión dunha explotación agraria
familiar

MP0583 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0020 Instalacións agrarias MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas

CM01001 Traballos forestais e conservación
do medio natural

CMAGA03 Xardinaría e floraría

CM0002 Agrotecnoloxía MP0404 Fundamentos agronómicos

CM0024 Organización e xestión dunha explotación agraria
familiar

MP0583 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0020 Instalacións agrarias MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas

CM0025 Produción de plantas MP0578 Produción de plantas e terróns de céspede en
viveiro

CM01002 Xardinaría

CMAGA03 Xardinaría e floraría

CM0002 Agrotecnoloxía MP0404 Fundamentos agronómicos

CM0024 Organización e xestión dunha explotación agraria
familiar

MP0583 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0020 Instalacións agrarias MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas

CM0023 Métodos de control fitosanitario MP0479 Control fitosanitario

MP0409 Principios de sanidade vexetal

CM0019 Implantación de xardíns e zonas verdes MP0576 Implantación de xardíns e zonas verdes

CM0009 Conservación e mellora de xardíns e zonas verdes MP0577 Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes

CM0025 Produción de plantas MP0578 Produción de plantas e terróns de céspede en
viveiro

CM0028 Xardinaría de interiores e arranxos florais MP0579 Composicións florais e con plantas

CM0015 Formación en centros de traballo MP0584 Formación en centros de traballo

Edificación e obra civil

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Edificación e obra civil

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS08002 Desenvolvemento de proxectos
urbanísticos e operacións
topográficas

CSEOC01 Proxectos de edificación

CS0170 Traballos de campo e gabinete MP0565 Trazas de construción

CSAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0574 Empresa e iniciativa emprendedora

CS0168 Replanteos de obra MP0565 Trazas de construción

CS08001 Desenvolvemento e aplicación de
proxectos de construción

CSEOC01 Proxectos de edificación

CS0158 Normas e proxectos de construción MP0567 Deseño e construción de edificios

MP0562 Estruturas de construción

CS0169 Representacións de construcións MP0563 Representacións de construción

CS0157 Medicións e valoracións MP0564 Medicións e valoracións de construción

CS0166 Proxecto de edificación MP0570 Desenvolvemento de proxectos de edificación
residencial

MP0568 Instalacións en edificación

CSAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0574 Empresa e iniciativa emprendedora

CS0161 Plans de obra MP0566 Planificación de construción

CS0154 Formación en centros de traballo MP0575 Formación en centros de traballo

CS08003 Realización e plans de obra

CSEOC01 Proxectos de edificación

CS0160 Organización de faenas de obra MP0564 Medicións e valoracións de construción

CS0168 Replanteos de obra MP0565 Trazas de construción

CS0161 Plans de obra MP0566 Planificación de construción

CS0FOL Formación e orientación laboral

CS0162 Plans de seguridade na construción

MP0573 Formación e orientación laboral

CSAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0574 Empresa e iniciativa emprendedora

Electricidade e electrónica

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CM09002 Equipos e instalacións
electrotécnicas
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Electricidade e electrónica

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

CM0133 Instalacións eléctricas de enlace e centros de
transformación

MP0236 Instalacións de distribución

CM0135 Instalacións singulares en vivendas e edificios MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en
vivendas e edificios

CM0131 Instalacións automatizadas en vivendas e edificios MP0238 Instalacións domóticas

CM0136 Mantemento de máquinas eléctricas MP0240 Máquinas eléctricas

CM0123 Electrotecnia MP0234 Electrotecnia

CM0134 Instalacións eléctricas de interior MP0235 Instalacións eléctricas interiores

CM0121 Automatismos e cadros eléctricos MP0232 Automatismos industriais

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0242 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0130 Formación en centros de traballo MP0243 Formación en centros de traballo

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

CM0135 Instalacións singulares en vivendas e edificios MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en
vivendas e edificios

CM0131 Instalacións automatizadas en vivendas e edificios MP0238 Instalacións domóticas

CM0134 Instalacións eléctricas de interior MP0362 Instalacións eléctricas básicas

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0367 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0130 Formación en centros de traballo MP0368 Formación en centros de traballo

CM09001 Equipos electrónicos de consumo

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

CM0138 Sistemas electrónicos de información MP0360 Equipamentos microinformáticos

CM0124 Electrónica dixital e microprogramable

CM0125 Electrónica xeral

MP0359 Electrónica aplicada

CM0132 Instalacións básicas MP0362 Instalacións eléctricas básicas

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0367 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0129 Formación en centros de traballo MP0368 Formación en centros de traballo

CS09001 Instalacións electrotécnicas

CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados

CS0176 Desenvolvemento de instalacións eléctricas de
distribución

MP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de
transformación

CS0207 Técnicas e procesos nas instalacións
automatizadas nos edificios

MP0523 Configuración de instalacións domóticas e
automáticas

CS0175 Desenvolvemento de instalacións electrotécnicas
nos edificios

MP0524 Configuración de instalacións eléctricas

CS0189 Informática técnica

CS0210 Xestión do desenvolvemento de instalacións
electrotécnicas

MP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Electricidade e electrónica

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS0209 Técnicas e procesos nas instalacións singulares
nos edificios

MP0517 Procesos en instalacións de infraestruturas
comúns de telecomunicacións

CSAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0528 Empresa e iniciativa emprendedora

CS0184 Formación en centros de traballo MP0529 Formación en centros de traballo

Fabricación mecánica

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS10001 Construcións metálicas

CSFME02 Construcións metálicas

CS0241 Representación en construcións metálicas MP0245 Representación gráfica en fabricación mecánica

CS0219 Desenvolvemento de proxectos en construcións
metálicas

CS0243 Solucións construtivas en construcións metálicas

MP0246 Deseño de construcións metálicas

CS0223 Execución de procesos en construcións metálicas MP0248 Procesos de mecanizado, corte e conformación
en construcións metálicas

MP0249 Procesos de unión e montaxe en construcións
metálicas

CS0216 Definición de procesos en construcións metálicas MP0247 Definición de procesos de construcións metálicas

MP0163 Programación da produción

CS0245 Xestión da calidade en construcións metálicas MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais
e protección ambiental

CS0224 Formación en centros de traballo MP0253 Formación en centros de traballo

CS10002 Desenvolvemento de proxectos
mecánicos

CSFME03 Deseño en fabricación mecánica

CS0242 Representación gráfica en fabricación mecánica MP0245 Representación gráfica en fabricación mecánica

CS0218 Desenvolvemento de produtos mecánicos MP0427 Deseño de produtos mecánicos

CS0230 Matrices, moldes e útiles MP0429 Deseño de moldes e modelos de fundición

MP0428 Deseño de utensilios de procesamento de chapa
e estampación

CS0213 Automatización da fabricación MP0431 Automatización da fabricación

CS0244 Técnicas de fabricación mecánica MP0432 Técnicas de fabricación mecánica

CS0225 Formación en centros de traballo MP0436 Formación en centros de traballo

CM10003 Mecanizado

CMFME01 Mecanizado

CM0155 Procedementos de mecanizado MP0007 Interpretación gráfica

MP0001 Procesos de mecanizado
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Fabricación mecánica

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CM0154 Preparación e programación de máquinas de
fabricación mecánica

MP0002 Mecanizado por control numérico

CM0158 Sistemas auxiliares de fabricación mecánica MP0005 Sistemas automatizados

CM0145 Fabricación por arrinque de labra MP0004 Fabricación por arranque de labra

CM0144 Fabricación por abrasión, conformado e
procedementos especiais

MP0003 Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e
conformado, e por procesos especiais

CM0141 Control das características do produto mecanizado MP0006 Metroloxía e ensaios

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0009 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0148 Formación en centros de traballo MP0010 Formación en centros de traballo

CS10004 Produción por mecanizado

CSFME01 Programación da produción en fabricación
mecánica

CS0217 Definición de procesos por mecanizado,
conformado e montaxe

MP0160 Definición de procesos de mecanizado,
conformación e montaxe

MP0007 Interpretación gráfica

CS0233 Programación da produción en fabricación
mecánica

MP0161 Fabricación asistida por computador (CAM)

MP0002 Mecanizado por control numérico

CS0235 Programación de sistemas automáticos de
fabricación mecánica

MP0162 Programación de sistemas automáticos e
fabricación mecánica

CS0233 Programación da produción en fabricación
mecánica

MP0163 Programación da produción

CS0221 Execución de procesos de mecanizado,
conformado e montaxe

MP0164 Execución de procesos de fabricación

CS0214 Control de calidade en fabricación mecánica MP0166 Verificación de produtos

MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais
e protección ambiental

CS0227 Formación en centros de traballo MP0170 Formación en centros de traballo

CM10001 Soldadura e caldeiraría

CMFME02 Soldadura e caldeiraría

CM0143 Desenvolvementos xeométricos en construcións
metálicas

MP0007 Interpretación gráfica

CM0164 Trazado e conformado en construcións metálicas MP0091 Trazado, corte e conformación

CM0151 Mecanizado en construcións metálicas MP0092 Mecanizado

CM0160 Soldadura en atmosfera natural MP0093 Soldadura en atmosfera natural

CM0161 Soldadura en atmosfera protexida MP0094 Soldadura en atmosfera protexida

CM0153 Montaxe de construcións metálicas MP0095 Montaxe

CM0139 Calidade en construcións metálicas MP0006 Metroloxía e ensaios

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0097 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0146 Formación en centros de traballo MP0098 Formación en centros de traballo
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Hostalaría e turismo

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS11002 Aloxamento

CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos

CS0269 Recepción e atención á clientela MP0172 Protocolo e relacións públicas

MP0176 Recepción e reservas

MP0177 Recursos humanos no aloxamento

CS0270 Rexedoría de pisos MP0175 Xestión do departamento de pisos

CS0259 Organización e control de aloxamento MP0174 Dirección de aloxamentos turísticos

CS0249 Comercialización de produtos e servizos turísticos MP0171 Estrutura do mercado turístico

MP0173 Márketing turístico

CS0256 Lingua estranxeira (inglés) MP0179 Inglés

CS0271 Segunda lingua estranxeira MP0180 Segunda lingua estranxeira

CS0FOL Formación e orientación laboral MP0182 Formación e orientación laboral

CS0252 Formación en centros de traballo MP0184 Formación en centros de traballo

CSHOT04 Dirección de cociña

CS0256 Lingua estranxeira (inglés) MP0179 Inglés

CS11005 Animación turística

CSHOT04 Dirección de cociña

CS0256 Lingua estranxeira (inglés) MP0179 Inglés

CS11001 Axencias de viaxes

CSHOT02 Axencias de viaxes e xestión de eventos

CS0264 Produción e venda de servizos turísticos en
axencias de viaxes

MP0398 Venda de servizos turísticos

MP0397 Xestión de produtos turísticos

CS0258 Organización e control en axencias de viaxes

CS0272 Xestión económico-administrativa en axencias de
viaxes

MP0399 Dirección de entidades de intermediación turística

MP0402 Empresa e iniciativa emprendedora

CS0249 Comercialización de produtos e servizos turísticos MP0171 Estrutura do mercado turístico

MP0173 Márketing turístico

CS0256 Lingua estranxeira (inglés) MP0179 Inglés

CS0271 Segunda lingua estranxeira MP0180 Segunda lingua estranxeira

CS0251 Formación en centros de traballo MP0403 Formación en centros de traballo

CSHOT04 Dirección de cociña

CS0256 Lingua estranxeira (inglés) MP0179 Inglés

CM11001 Cociña

CMHOT01 Cociña e gastronomía

CM0172 Ofertas gastronómicas e sistemas de
aprovisionamento

MP0045 Ofertas gastronómicas
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Hostalaría e turismo

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CM0381 Preelaboración e conservación de alimentos MP0046 Preelaboración e conservación de alimentos

CM0168 Técnicas culinarias MP0047 Técnicas culinarias

CM0383 Repostaría MP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría

MP0028 Sobremesas en restauración

CM0167 Elaboracións e produtos culinarios MP0048 Produtos culinarios

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0050 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0376 Formación en centros de traballo MP0051 Formación en centros de traballo

CS11003 Información e comercialización
turísticas

CSHOT03 Guía, información e asistencia turísticas

CS0250 Deseño e comercialización de produtos turísticos
locais e rexionais

MP0387 Deseño de produtos turísticos

MP0171 Estrutura do mercado turístico

MP0173 Márketing turístico

MP0384 Recursos turísticos

CS0255 Información turística en destino MP0171 Estrutura do mercado turístico

MP0172 Protocolo e relacións públicas

MP0385 Servizos de información turística

CS0263 Produtos e destinos turísticos nacionais e
internacionais

MP0383 Destinos turísticos

MP0384 Recursos turísticos

CS0248 Asistencia e guía de grupos MP0386 Procesos de guía e asistencia turística

MP0172 Protocolo e relacións públicas

CS0256 Lingua estranxeira (inglés) MP0179 Inglés

CS0271 Segunda lingua estranxeira MP0180 Segunda lingua estranxeira

CS0253 Formación en centros de traballo MP0391 Formación en centros de traballo

CSHOT04 Dirección de cociña

CS0256 Lingua estranxeira (inglés) MP0179 Inglés

CS11004 Restauración

CSHOT04 Dirección de cociña

CS0260 Procesos de cociña MP0499 Procesos de elaboración culinaria

MP0497 Procesos de preelaboración e conservación en
cociña

CS0261 Procesos de pastelaría e panadaría MP0498 Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña

CS0247 Administración de establecementos de
restauración

CS0257 Márketing en Restauración

MP0503 Xestión administrativa e comercial en restauración

CS0256 Lingua estranxeira (inglés) MP0179 Inglés

CSHOT05 Dirección de servizos de restauración

CS0262 Procesos de servizo MP0509 Procesos de servizos en bar-cafetería

MP0510 Procesos de servizos en restaurante
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Hostalaría e turismo

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS0247 Administración de establecementos de
restauración

CS0257 Márketing en Restauración

MP0503 Xestión administrativa e comercial en restauración

CS0256 Lingua estranxeira (inglés) MP0179 Inglés

CS0271 Segunda lingua estranxeira MP0180 Segunda lingua estranxeira

CS0254 Formación en centros de traballo MP0516 Formación en centros de traballo

CM11003 Servizos de restaurante e bar

CMHOT02 Servizos en restauración

CM0172 Ofertas gastronómicas e sistemas de
aprovisionamento

MP0045 Ofertas gastronómicas

CM0165 Bebidas MP0152 Servizos en bar e cafetaría

CM0379 Técnicas elementais de cociña MP0152 Servizos en bar e cafetaría

CM0170 Técnicas de servizo e de atención á clientela MP0153 Servizos en restaurante e eventos especiais

CM0171 Lingua estranxeira (inglés) MP0156 Inglés

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0158 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0378 Formación en centros de traballo MP0159 Formación en centros de traballo

Industrias alimentarias

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CM13005 Conserveira vexetal, cárnica e de
peixe

CMINA03 Elaboración de produtos alimentarios

CM0227 Operacións e control de almacén MP0030 Operacións e control de almacén na industria
alimentaria

CM0213 Hixiene e seguridade na industria alimentaria MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de
alimentos

CM0221 Operacións básicas de elaboración de conservas MP0142 Operacións de acondicionamento de materias
primas

CM0204 Envasado e embalaxe

CM0233 Tratamentos finais de conservación

MP0143 Tratamentos de transformación e conservación

CM0215 Materias primas, procesos e produtos na industria
conserveira

MP0141 Materias primas na industria alimentaria

CM0231 Sistemas de control e auxiliares dos procesos MP0116 Principios de mantemento electromecánico

CM0210 Formación en centros de traballo MP0149 Formación en centros de traballo.

CM13007 Elaboración de aceites e zumes

CMINA02 Aceites de oliva e viños
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Industrias alimentarias

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CM0219 Materias primas, produtos e procesos na industria
oleícola e extractiva

MP0321 Análise sensorial

MP0316 Materias primas e produtos na industria oleícola,
vinícola e doutras bebidas

CM0224 Operacións de proceso de extracción de aceites e
zumes

MP0317 Extracción de aceites de oliva

CM0223 Operacións de proceso de acondicionamento de
aceites e zumes

MP0319 Acondicionamento de aceites de oliva

CM0213 Hixiene e seguridade na industria alimentaria MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de
alimentos

CM0227 Operacións e control de almacén MP0030 Operacións e control de almacén na industria
alimentaria

CM0231 Sistemas de control e auxiliares dos procesos MP0116 Principios de mantemento electromecánico

CM0212 Formación en centros de traballo MP0324 Formación en centros de traballo

CMINA03 Elaboración de produtos alimentarios

CM0231 Sistemas de control e auxiliares dos procesos MP0116 Principios de mantemento electromecánico

CM0227 Operacións e control de almacén MP0030 Operacións e control de almacén na industria
alimentaria

CM0213 Hixiene e seguridade na industria alimentaria MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de
alimentos

CM13001 Elaboración de produtos lácteos

CMINA03 Elaboración de produtos alimentarios

CM0227 Operacións e control de almacén MP0030 Operacións e control de almacén na industria
alimentaria

CM0213 Hixiene e seguridade na industria alimentaria MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de
alimentos

CM0225 Operacións de proceso de leites de consumo e
xelados

MP0142 Operacións de acondicionamento de materias
primas

CM0204 Envasado e embalaxe

CM0229 Queixaría e manteigaría

MP0143 Tratamentos de transformación e conservación

CM0214 Leite, produtos lácteos e procesos MP0141 Materias primas na industria alimentaria

MP0145 Procesos tecnolóxicos na industria alimentaria

CM0231 Sistemas de control e auxiliares dos procesos MP0116 Principios de mantemento electromecánico

CM0206 Formación en centros de traballo MP0149 Formación en centros de traballo.

CM13002 Elaboración de viños e outras
bebidas

CMINA02 Aceites de oliva e viños

CM0226 Operacións de vinificación MP0318 Elaboración de viños

CM0217 Materias primas, produtos e procesos na industria
de bebidas

MP0321 Análise sensorial

MP0316 Materias primas e produtos na industria oleícola,
vinícola e doutras bebidas

CM0202 Destilaría-licoraría MP0320 Elaboración doutras bebidas e derivados
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Industrias alimentarias

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CM0213 Hixiene e seguridade na industria alimentaria MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de
alimentos

CM0227 Operacións e control de almacén MP0030 Operacións e control de almacén na industria
alimentaria

CM0231 Sistemas de control e auxiliares dos procesos MP0116 Principios de mantemento electromecánico

CM0207 Formación en centros de traballo MP0324 Formación en centros de traballo

CMINA03 Elaboración de produtos alimentarios

CM0231 Sistemas de control e auxiliares dos procesos MP0116 Principios de mantemento electromecánico

CM0227 Operacións e control de almacén MP0030 Operacións e control de almacén na industria
alimentaria

CM0213 Hixiene e seguridade na industria alimentaria MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de
alimentos

CS13001 Industria alimentaria

CSINA01 Vitivinicultura

CS0291 Comercialización de produtos alimentarios

CS0294 Loxística

MP0084 Comercialización e loxística na industria
alimentaria

CS0300 Técnicas de protección ambiental

CS0301 Xestión de calidade

MP0086 Xestión de calidade e ambiental na industria
alimentaria

CS0293 Formación en centros de traballo MP0090 Formación en centros de traballo

CSINA02 Procesos e calidade na industria alimentaria

CS0291 Comercialización de produtos alimentarios

CS0294 Loxística

MP0084 Comercialización e loxística na industria
alimentaria

CS0300 Técnicas de protección ambiental

CS0301 Xestión de calidade

MP0086 Xestión de calidade e ambiental na industria
alimentaria

CS0297 Procesos na industria alimentaria MP0462 Tecnoloxía alimentaria

CS0292 Elaboración de produtos alimentarios

CS0299 Sistemas automáticos de produción na industria
alimentaria

MP0191 Mantemento electromecánico en industrias de
proceso

MP0469 Procesos integrados na industria alimentaria

MP0465 Tratamentos de preparación e conservación dos
alimentos

CS0296 Organización e control dunha unidade de
produción

MP0466 Organización da produción alimentaria

CS0295 Microbioloxía e química alimentarias MP0464 Análise de alimentos

MP0467 Control microbiolóxico e sensorial dos alimentos

CS0293 Formación en centros de traballo MP0474 Formación en centros de traballo

CM13006 Matadoiro e carnizaría-chacinaría

CMINA03 Elaboración de produtos alimentarios

CM0227 Operacións e control de almacén MP0030 Operacións e control de almacén na industria
alimentaria

CM0213 Hixiene e seguridade na industria alimentaria MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de
alimentos
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Industrias alimentarias

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0148 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0200 Chacinaría MP0142 Operacións de acondicionamento de materias
primas

CM0232 Tecnoloxía da carne MP0141 Materias primas na industria alimentaria

MP0145 Procesos tecnolóxicos na industria alimentaria

CM0211 Formación en centros de traballo MP0149 Formación en centros de traballo.

CM13003 Muiñaría e industrias cerealísticas

CMINA03 Elaboración de produtos alimentarios

CM0231 Sistemas de control e auxiliares dos procesos MP0116 Principios de mantemento electromecánico

CM0227 Operacións e control de almacén MP0030 Operacións e control de almacén na industria
alimentaria

CM0213 Hixiene e seguridade na industria alimentaria MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de
alimentos

CM13004 Panificación e repostaría

CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría

CM0216 Materias primas, produtos e procesos de
panadaría, pastelaría e confeitaría

MP0024 Materias primas e procesos en panadaría,
pastelaría e repostaría

CM0228 Panadaría e bolaría MP0025 Elaboracións de panadaría e bolaría

CM0203 Elaboracións básicas de pastelaría MP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría

MP0028 Sobremesas en restauración

CM0205 Especialidades e acabados de pastelaría e
confeitaría

MP0027 Elaboracións de confeitaría e outras
especialidades

CM0227 Operacións e control de almacén MP0030 Operacións e control de almacén na industria
alimentaria

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0034 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0213 Hixiene e seguridade na industria alimentaria MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de
alimentos

CM0209 Formación en centros de traballo MP0035 Formación en centros de traballo

CMINA03 Elaboración de produtos alimentarios

CM0231 Sistemas de control e auxiliares dos procesos MP0116 Principios de mantemento electromecánico

CM0227 Operacións e control de almacén MP0030 Operacións e control de almacén na industria
alimentaria

CM0213 Hixiene e seguridade na industria alimentaria MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de
alimentos

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0148 Empresa e iniciativa emprendedora

CM11002 Pastelaría e panadaría

CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Industrias alimentarias

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CM0380 Panificación e pastelaría salgada MP0025 Elaboracións de panadaría e bolaría

CM0169 Técnicas de pastelaría, panadaría e conservación
de alimentos

MP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría

MP0028 Sobremesas en restauración

CM0166 Deseño de decoracións en pastelaría e montaxe
de servizos

MP0032 Presentación e venda de produtos de panadaría e
pastelaría

CM0382 Produtos de pastelaría e repostaría MP0029 Produtos de obradoiro

CM0172 Ofertas gastronómicas e sistemas de
aprovisionamento

MP0030 Operacións e control de almacén na industria
alimentaria

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0034 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0377 Formación en centros de traballo MP0035 Formación en centros de traballo

Informática e comunicacións

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS14002 Administración de sistemas
informáticos

CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede

CS0314 Sistemas informáticos monousuario e multiusuario MP0369 Implantación de sistemas operativos

CS0313 Redes de área local MP0370 Planificación e administración de redes

CS0316 Sistemas xestores de base de datos MP0377 Administración de sistemas xestores de bases de
datos

MP0372 Xestión de bases de datos

CS0308 Fundamentos de programación MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de
información

CS0304 Desenvolvemento de funcións no sistema
informático

MP0374 Administración de sistemas operativos

CS0309 Implantación de aplicacións informáticas de
xestión

MP0376 Implantación de aplicacións web

CS0307 Formación en centros de traballo MP0382 Formación en centros de traballo

CS14001 Desenvolvemento de aplicacións
informáticas

CSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CS0315 Sistemas informáticos multiusuarios e en rede MP0483 Sistemas informáticos

CS0303 Desenvolvemento de aplicacións en contornos de
cuarta xeración e con ferramentas CASE

MP0486 Acceso a datos

MP0484 Bases de datos

CS0310 Programación en linguaxes estruturadas MP0485 Programación

CS0302 Análise e deseño detallado de aplicacións
informáticas de xestión

MP0487 Contornos de desenvolvemento

CS0305 Deseño e realización de servizos de presentación
en contornos gráficos

MP0488 Desenvolvemento de interfaces
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Informática e comunicacións

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS0306 Formación en centros de traballo MP0495 Formación en centros de traballo

CSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web

CS0315 Sistemas informáticos multiusuarios e en rede MP0483 Sistemas informáticos

CS0303 Desenvolvemento de aplicacións en contornos de
cuarta xeración e con ferramentas CASE

MP0484 Bases de datos

CS0310 Programación en linguaxes estruturadas MP0485 Programación

CS0306 Formación en centros de traballo MP0619 Formación en centros de traballo

CM14001 Explotación de sistemas
informáticos

CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

CM0348 Instalación e mantemento de servizos de redes
locais

MP0225 Redes locais

CM0366 Instalación e mantemento de equipos e sistemas
informáticos

MP0221 Montaxe e mantemento de equipamentos

CM0350 Implantación e mantemento de aplicacións
ofimáticas e corporativas

MP0223 Aplicacións ofimáticas

CM0352 Instalación e mantemento de servizos de internet MP0227 Servizos en rede

CM0353 Mantemento de portais de información MP0228 Aplicacións web

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0230 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0354 Sistemas operativos en contornos monousuario e
multiusuario

MP0224 Sistemas operativos en rede

MP0222 Sistemas operativos monoposto

Instalación e mantemento

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS17001 Desenvolvemento de proxectos de
instalacións de fluídos, térmicas e
de manutención

CSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións
térmicas e de fluídos

CS0374 Instalacións de fluidos

CS0376 Instalacións de procesos térmicos

MP0121 Equipamentos e instalacións térmicas

CS0383 Procesos e xestión de montaxe de instalacións MP0128 Planificación da montaxe de instalacións

CS0392 Sistemas automáticos nas instalacións MP0120 Sistemas eléctricos e automáticos

CS0390 Representación gráfica en instalacións MP0123 Representación gráfica de instalacións
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Instalación e mantemento

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS0387 Proxectos de instalacións térmicas e de fluídos MP0125 Configuración de instalacións de climatización,
calefacción e AQS

MP0127 Configuración de instalacións de fluídos

MP0126 Configuración de instalacións frigoríficas

MP0124 Enerxías renovables e eficiencia enerxética

CS0394 Técnicas de montaxe de instalacións MP0122 Procesos de montaxe de instalacións

CS0371 Formación en centros de traballo MP0132 Formación en centros de traballo

CS17003 Mantemento e montaxe de
instalacións de edificio e proceso

CSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

CS0367 Calidade no mantemento e na montaxe de
equipos e instalacións

CS0385 Procesos e xestión do mantemento e montaxe de
instalacións

MP0133 Xestión da montaxe da calidade e o mantemento

CS0370 Execución de procesos de montaxe de instalacións MP0122 Procesos de montaxe de instalacións

CS0377 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos MP0136 Mantemento de instalacións caloríficas e de fluídos

MP0135 Mantemento de instalacións frigoríficas e de
climatización

CS0388 Proxectos de modificación de instalacións
térmicas e de fluídos

MP0134 Configuración de instalacións térmicas e de fluídos

CS0392 Sistemas automáticos nas instalacións MP0120 Sistemas eléctricos e automáticos

CS0369 Equipos para instalacións térmicas e de fluídos MP0124 Enerxías renovables e eficiencia enerxética

MP0121 Equipamentos e instalacións térmicas

CS0390 Representación gráfica en instalacións MP0123 Representación gráfica de instalacións

CS0373 Formación en centros de traballo MP0140 Formación en centros de traballo

CM17001 Montaxe e mantemento de
instalacións de frío, climatización e
produción de calor

CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización

CM0271 Máquinas e equipos frigoríficos MP0036 Máquinas e equipamentos térmicos

CM0392 Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe
e o mantemento de instalacións

MP0037 Técnicas de montaxe de instalacións

CM0276 Instalacións eléctricas e automatismos MP0038 Instalacións eléctricas e automatismos

CM0277 Instalacións frigoríficas MP0040 Montaxe e mantemento de equipamentos de
refrixeración comercial

MP0041 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas
industriais

CM0274 Instalacións de climatización e ventilación MP0042 Montaxe e mantemento de instalacións de
climatización, ventilación e extracción

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0044 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0388 Formación en centros de traballo MP0244 Formación en centros de traballo
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Instalación e mantemento

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CMIMA02 Instalacións de produción de calor

CM0271 Máquinas e equipos frigoríficos MP0036 Máquinas e equipamentos térmicos

CM0393 Instalacións de produción de calor MP0302 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0392 Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía
solar

CM0273 Instalacións de auga e gas MP0310 Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0393 Montaxe e mantemento de instalacións de gas e
combustibles líquidos

CM0392 Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe
e o mantemento de instalacións

MP0037 Técnicas de montaxe de instalacións

CM0276 Instalacións eléctricas e automatismos MP0038 Instalacións eléctricas e automatismos

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0395 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0388 Formación en centros de traballo MP0396 Formación en centros de traballo

Madeira, moble e cortiza

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CM15001 Fabricación á medida e instalación
de carpintaría e moble

CMMAM01 Carpintaría e moble

CM0243 Materiais e produtos en industrias da madeira MP0538 Materiais en carpintaría e moble

CM0FOL Formación e orientación laboral

CM0247 Seguridade na industria da madeira e o moble

MP0548 Formación e orientación laboral

CM15002 Fabricación industrial de
carpintaría e moble

CMMAM01 Carpintaría e moble

CM0243 Materiais e produtos en industrias da madeira MP0538 Materiais en carpintaría e moble

CM0244 Mecanizado industrial da madeira MP0544 Mecanizado de madeira e derivados

MP0540 Operacións básicas de carpintaría

MP0541 Operacións básicas de moblaxe

CM0235 Control de almacén en industrias da madeira MP0542 Control de almacén

CM0245 Montaxe industrial de carpintaría e moble MP0546 Montaxe de carpintaría e moble

CM0234 Aplicación de acabados en carpintaría e moble MP0547 Acabamentos en carpintaría e moble

CM0FOL Formación e orientación laboral

CM0247 Seguridade na industria da madeira e o moble

MP0548 Formación e orientación laboral

CM15003 Transformación de madeira e
cortiza
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Madeira, moble e cortiza

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CMMAM01 Carpintaría e moble

CM0243 Materiais e produtos en industrias da madeira MP0538 Materiais en carpintaría e moble

CM0FOL Formación e orientación laboral

CM0247 Seguridade na industria da madeira e o moble

MP0548 Formación e orientación laboral

CM0244 Mecanizado industrial da madeira MP0544 Mecanizado de madeira e derivados

MP0540 Operacións básicas de carpintaría

MP0541 Operacións básicas de moblaxe

CM0235 Control de almacén en industrias da madeira MP0542 Control de almacén

Química

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS18003 Análise e control

CSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade

CS0397 Análises química e instrumental MP0067 Análise instrumental

MP0066 Análises químicas

MP0065 Mostraxe e preparación da mostra

CS0406 Ensaios físicos MP0069 Ensaios fisicoquímicos

MP0068 Ensaios físicos

CS0396 Análises microbiolóxicas MP0070 Ensaios microbiolóxicos

CS0417 Organización e xestión do laboratorio

CS0431 Seguridade e ambiente químico no laboratorio

MP0072 Calidade e seguridade no laboratorio

CS0410 Formación en centros de traballo MP0076 Formación en centros de traballo

CS18004 Fabricación de produtos
farmacéuticos e afíns

CSQUI02 Química industrial

CS0400 Control de calidade na industria farmacéutica

CS0418 Organización e xestión en industrias de procesos

MP0185 Organización e xestión en industrias químicas

CS0430 Seguridade e ambiente químico MP0194 Prevención de riscos en industrias químicas

CS0411 Formación en centros de traballo MP0198 Formación en centros de traballo

CS18005 Industrias de proceso de pasta e
papel

CSQUI02 Química industrial

CS0401 Control de calidade na industria papeleira

CS0418 Organización e xestión en industrias de procesos

MP0185 Organización e xestión en industrias químicas

CS0430 Seguridade e ambiente químico MP0194 Prevención de riscos en industrias químicas

CS0421 Proceso de pasta e papel MP0186 Transporte de sólidos e fluídos
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Química

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS0407 Fluidodinámica e termotecnia en industrias de
procesos

MP0187 Xeración e recuperación de enerxía

CS0412 Formación en centros de traballo MP0198 Formación en centros de traballo

CS18006 Industrias de proceso químico

CSQUI02 Química industrial

CS0402 Control de calidade na industria química

CS0418 Organización e xestión en industrias de procesos

MP0185 Organización e xestión en industrias químicas

CS0430 Seguridade e ambiente químico MP0194 Prevención de riscos en industrias químicas

CS0407 Fluidodinámica e termotecnia en industrias de
procesos

CS0423 Proceso químico

MP0186 Transporte de sólidos e fluídos

CS0407 Fluidodinámica e termotecnia en industrias de
procesos

MP0187 Xeración e recuperación de enerxía

CS0423 Proceso químico MP0188 Operacións básicas na industria química

MP0189 Reactores químicos

MP0190 Regulación e control de proceso químico

CS0413 Formación en centros de traballo MP0198 Formación en centros de traballo

CM18003 Operacións de fabricación de
produtos farmacéuticos

CMQUI01 Planta química

CM0295 Química aplicada MP0109 Parámetros químicos

CM0288 Instrumentación e control de procesos químicos MP0112 Control de procesos químicos industriais

CM0297 Servizos auxiliares de proceso químico MP0113 Operacións de xeración e transferencia de enerxía
en proceso químico

MP0114 Transporte de materiais na industria química

MP0115 Tratamento de augas

CM0283 Formación en centros de traballo MP0119 Formación en centros de traballo

CM18004 Operacións de proceso de pasta e
papel

CMQUI01 Planta química

CM0295 Química aplicada MP0109 Parámetros químicos

CM0288 Instrumentación e control de procesos químicos MP0112 Control de procesos químicos industriais

CM0297 Servizos auxiliares de proceso químico MP0113 Operacións de xeración e transferencia de enerxía
en proceso químico

MP0114 Transporte de materiais na industria química

MP0115 Tratamento de augas

CM0284 Formación en centros de traballo MP0119 Formación en centros de traballo
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Química

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CM18005 Operacións de proceso en planta
química

CMQUI01 Planta química

CM0295 Química aplicada MP0109 Parámetros químicos

CM0291 Operacións de proceso en planta química MP0111 Operacións de reacción en planta química

MP0110 Operacións unitarias en planta química

MP0114 Transporte de materiais na industria química

CM0288 Instrumentación e control de procesos químicos MP0112 Control de procesos químicos industriais

CM0297 Servizos auxiliares de proceso químico MP0113 Operacións de xeración e transferencia de enerxía
en proceso químico

MP0114 Transporte de materiais na industria química

MP0115 Tratamento de augas

CM0285 Formación en centros de traballo MP0119 Formación en centros de traballo

Sanidade

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS19011 Audioprótese

CSSAN01 Audioloxía protésica

CS0606 Administración e xestión dun gabinete
audioprotésico

MP0208 Empresa e iniciativa emprendedora

CS0607 Características anatomosensoriais auditivas MP0199 Características anatomosensoriais auditivas

CS0609 Electrónica aplicada a audioprótese MP0200 Tecnoloxía electrónica en audioprótese

CS0608 Acústica MP0201 Acústica e elementos de protección sonora

CS0611 Elaboración e reparación de audioprótese MP0202 Elaboración de moldes e protectores auditivos

CS0610 Elección e axuste de prótese auditiva MP0203 Elección e adaptación de próteses auditivas

CS0FOL Formación e orientación laboral MP0207 Formación e orientación laboral

CS0613 Formación en centros de traballo MP0209 Formación en centros de traballo

CM19002 Farmacia

CMSAN02 Farmacia e parafarmacia

CM0306 Procedementos administrativos e de control de
existencias en establecementos de farmacia

MP0100 Oficina de farmacia

CM0300 Dispensación e venda de produtos farmacéuticos
e parafarmacéuticos

MP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos

MP0102 Dispensación de produtos parafarmacéuticos

CM0301 Elaboración de preparados farmacéuticos e
parafarmacéuticos en establecementos de
farmacia

MP0104 Formulación maxistral

CM0307 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ás
persoas.

CM0309 Realización de análises clínicas elementais baixo
a supervisión do persoal facultativo

MP0105 Promoción da saúde
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Sanidade

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

Servizos socioculturais e á comunidade

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS20002 Educación infantil

CSSSC01 Educación infantil

CS0523 Didáctica da educación infantil MP0011 Didáctica da educación infantil

CS0519 Autonomía persoal e saúde MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil

CS0539 Metodoloxía do xogo MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía

CS0526 Expresión e comunicación MP0014 Expresión e comunicación

CS0521 Desenvolvemento cognitivo e motor MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor

CS0524 Desenvolvemento socioafectivo e intervención
coas familias

MP0016 Desenvolvemento socioafectivo

CS0516 Animación e dinámica de grupos MP0017 Habilidades sociais

CS0528 Formación en centros de traballo MP0023 Formación en centros de traballo

Téxtil, confección e pel

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CM21001 Confección

CMTCP01 Confección e moda

CM0333 Técnicas de corte de tecidos e peles MP0267 Corte de materiais

CM0334 Técnicas de ensamblaxe MP0269 Confección industrial

CM0321 Materias téxtiles

CM0322 Pel e coiro

MP0275 Materiais téxtiles e pel

CM0312 Acabamentos de confección MP0270 Acabamentos de confección

CM0316 Formación en centros de traballo MP0274 Formación en centros de traballo

CS21002 Patronaxe

CSTCP01 Patronaxe e moda

CS0557 Organización da produción na industria da
confección

MP0280 Organización da produción en confección industrial

CS0547 Análise de deseños e modelos de artigos MP0283 Análise de deseños en téxtil e pel

CS0568 Procesos e técnicas de patronaxe MP0284 Elaboración de prototipos

MP0285 Patronaxe industrial en téxtil e pel

CS0555 Industrialización de patróns MP0286 Industrialización e escalaxe de patróns
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Téxtil, confección e pel

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS0548 Estudo e calidade das peles

CS0556 Materias, produtos e ensaios de calidade téxtil

MP0276 Materiais en téxtil, confección e pel

MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais
e protección ambiental

CS0550 Formación en centros de traballo MP0290 Formación en centros de traballo

CS21003 Procesos de confección industrial

CSTCP01 Patronaxe e moda

CS0557 Organización da produción na industria da
confección

MP0280 Organización da produción en confección industrial

CS0561 Procesos de confección MP0278 Procesos en confección industrial

CS0556 Materias, produtos e ensaios de calidade téxtil MP0276 Materiais en téxtil, confección e pel

CS0548 Estudo e calidade das peles MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais
e protección ambiental

CS0569 Produtos de confección MP0283 Análise de deseños en téxtil e pel

CS0551 Formación en centros de traballo MP0290 Formación en centros de traballo

CSTCP02 Deseño e produción de calzado e complementos

CS0557 Organización da produción na industria da
confección

MP0280 Organización da produción en confección industrial

CS0561 Procesos de confección MP0596 Procesos de produción de calzado

CS0556 Materias, produtos e ensaios de calidade téxtil MP0276 Materiais en téxtil, confección e pel

CS0548 Estudo e calidade das peles MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais
e protección ambiental

CS0551 Formación en centros de traballo MP0600 Formación en centros de traballo

Transporte e mantemento de vehículos

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS16001 Automoción

CSTMV01 Automoción

CS0363 Sistemas eléctricos de seguridade e de
confortabilidade

MP0291 Sistemas eléctricos e de seguridade e
confortabilidade

CS0360 Sistemas de transmisión de forzas e trens de
rodaxe

MP0292 Sistemas de transmisión de forza e trens de
rodaxe

CS0348 Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares MP0293 Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares

CS0338 Elementos amovibles e fixos non estruturais MP0294 Elementos amovibles e fixos non estruturais

CS0350 Preparación e embelecemento de superficies MP0295 Tratamento e recubrimento de superficies

CS0339 Estruturas de vehículos MP0296 Estruturas do vehículo

CS0366 Xestión e loxística do mantemento en automoción MP0297 Xestión e loxística do mantemento de vehículos

CSAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0300 Empresa e iniciativa emprendedora

CS0340 Formación en centros de traballo MP0301 Formación en centros de traballo
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Transporte e mantemento de vehículos

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CM16001 Carrozaría

CMTMV01 Carrozaría

CM0252 Elementos amovibles MP0254 Elementos amovibles

CM0255 Elementos metálicos e sintéticos MP0255 Elementos metálicos e sintéticos

CM0254 Elementos fixos MP0256 Elementos fixos

CM0260 Preparación de superficies MP0257 Preparación de superficies

CM0253 Elementos estruturais do vehículo MP0258 Elementos estruturais do vehículo

CM0256 Embelecemento de superficies MP0259 Embelecemento de superficies

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0262 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0257 Formación en centros de traballo MP0263 Formación en centros de traballo

CM16002 Electromecánica de vehículos

CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

CM0259 Motores MP0452 Motores

CM0258 Formación en centros de traballo MP0461 Formación en centros de traballo

CM0262 Sistemas auxiliares do motor MP0453 Sistemas auxiliares do motor

CM0249 Circuitos de fluídos. Suspensión e dirección MP0454 Circuítos de fluídos: suspensión e dirección

CM0264 Sistemas de transmisión e freado MP0455 Sistemas de transmisión e freada

CM0250 Circuitos electrotécnicos básicos. Sistemas de
carga e arrincada do vehículo

MP0456 Sistemas de carga e arranque

CM0251 Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo MP0457 Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo

CM0263 Sistemas de seguridade e de confortabilidade MP0458 Sistemas de seguridade e confortabilidade

CM0265 Técnicas de mecanizado para o mantemento de
vehículos

MP0260 Mecanizado básico

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0460 Empresa e iniciativa emprendedora

Vidro e cerámica

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS22001 Desenvolvemento e fabricación de
produtos cerámicos

CSVIC01 Desenvolvemento e fabricación de produtos
cerámicos

CS0578 Desenvolvemento de composicións MP0304 Desenvolvemento de fritas, pigmentos e esmaltes
cerámicos

MP0303 Desenvolvemento de pastas cerámicas
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Validacións entre módulos profesionais
de títulos LOXSE e de títulos LOE

Vidro e cerámica

Título e módulos LOXSE Título e módulos LOE

CS0579 Desenvolvemento de proxectos de fabricación de
produtos cerámicos

MP0305 Desenvolvemento de produtos cerámicos

MP0312 Proxecto de fabricación de produtos cerámicos

CS0582 Fabricación de produtos cerámicos conformados MP0306 Fabricación de pastas cerámicas e de produtos
cerámicos conformados

CS0581 Fabricación de fritas, pigmentos e esmaltes MP0307 Fabricación de fritas, pigmentos e esmaltes
cerámicos

CS0590 Xestión de calidade en industrias cerámicas MP0308 Control de procesos de fabricación de produtos
cerámicos

MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais
e protección ambiental

CS0585 Organización da produción en industrias cerámicas MP0163 Programación da produción

CS0577 Cerámicas avanzadas MP0311 Cerámicas avanzadas

CM22002 Operacións de fabricación de
produtos cerámicos

CMVIC01 Fabricación de produtos cerámicos

CM0345 Pastas cerámicas MP0417 Procesos de fabricación de pastas cerámicas

CM0341 Fritas, pigmentos e esmaltes MP0418 Procesos de fabricación de fritas e pigmentos
cerámicos

MP0419 Procesos de preparación de esmaltes cerámicos

CM0346 Procesos de fabricación de produtos cerámicos MP0420 Procesos de fabricación de produtos cerámicos

CM0338 Control de materiais e produtos cerámicos MP0422 Control de materiais e procesos cerámicos

CMAXCE Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa

MP0425 Empresa e iniciativa emprendedora

CM0339 Formación en centros de traballo MP0426 Formación en centros de traballo
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