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CM Redes e estacións de tratamento de augas
Ciclo formativo de grao medio Título LOE

Perfil profesional Duración
2.000 horas

Que se apren de 
a fa cer?

Rea li zar a mon ta xe, a ope ra ción e o man te men to de re des de au ga, así co mo ope rar e man ter os equi pa -
men tos e as ins ta la cións de es ta cións de tra ta men to de au gas, apli can do a nor ma ti va vi xen te e pro to -
co los es ta ble ci dos de ca li da de, de se gu ri da de e de pre ven ción de ris cos la bo rais, e ase gu ran do a súa
fun cio na li da de e o res pec to po lo am bien te.

En que ám bi tos 
se tra ba lla?

Na Admi nis tra ción e en em pre sas de di ca das a rea li zar a mon ta xe, a ope ra ción e o man te men to de re des 
de abas te ce men to, sa nea men to e in te rio res de edi fi cios, así co mo en em pre sas do sec tor de tra ta men to 
e de po ta bi li za ción da au ga, e do sec tor da de pu ra ción de au gas re si duais.

Que ocu pa cións 
se de sem pe -

ñan?

Mon ta dor/a de re des de abas te ce men to e dis tri bu ción de au ga; mon ta dor/a de re des e ins ta la cións de
sa nea men to; mon ta dor/a de re des de au ga; mon ta dor/a de re des de sa nea men to; ope ra dor/a de plan ta
de tra ta men to de au ga de abas te ce men to; ope ra dor/a de plan ta de tra ta men to de au gas re si duais; téc ni -
co/a de plan ta de tra ta men to de au gas re si duais; ope ra dor/a en ins ta la cións de in ci ne ra ción e de tra ta -
men to de au gas, e ou tros/as ope ra do res/as de plan ta; mon ta dor/a de ins ta la cións de au ga en edi fi cios.

Ca les son os
mó du los des te

ci clo?

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 MP1564 Calidade da auga 107
1º MP1570 Formación e orientación laboral 107
1º MP1567 Hidráulica e redes de auga 80
1º MP1559 Implantación en redes de auga 107
1º MP1561 Instalacións eléctricas en redes de auga 133
1º MP1566 Mantemento de equipamentos e instalacións 107
1º MP1563 Montaxe e posta en servizo de redes de auga 186
1º MP1562 Técnicas de mecanizado e unión 133
2º MP1565 Construción en redes e estacións de tratamento de auga 209
2º MP1569 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP1560 Estacións de tratamento de augas 123
2º MP1571 Formación en centros de traballo 410
2º MP1568 Mantemento de redes 70
2º MP0310 Montaxe e mantemento de instalacións de auga 175

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que tí tu lo se
ob tén?

Técnico en Redes e estacións de tratamento de augas..

Que uni da des
de com pe ten cia 

se acre di tan?

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 co lum na da es quer da.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables
MP1560 Estacións de tratamento de augas.
MP1564 Calidade da auga.

UC0073_2 Operar cos procesos de tratamento e
depuración da auga.

MP1562 Técnicas de mecanizado e unión.
MP1563 Montaxe e posta en servizo de redes de auga.

UC0607_2 Montar redes de distribución de auga e
saneamento.

UC0608_2 Pór en servizo e operar redes de
distribución de auga e saneamento.

MP1563 Montaxe e posta en servizo de redes de auga.
MP1565 Construción en redes e estacións de

tratamento de auga.

UC1360_2 Controlar a nivel básico riscos en
construción.

MP1565 Construción en redes e estacións de
tratamento de auga.

UC1929_2 Executar pavimentos de urbanización.



Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables
MP1566 Mantemento de equipamentos e instalacións. UC0074_2 Realizar as operacións de mantemento de

equipamentos e instalacións de plantas de
tratamento ou depuración da auga.

MP1567 Hidráulica e redes de auga. UC0606_2 Reformular redes de distribución de auga e
saneamento.

MP1568 Mantemento de redes. UC0609_2 Manter redes de distribución de auga e
saneamento.

Que mó du los
pro fe sio nais se

va li dan?

A tá boa se guin te de ta lla, na co lum na da es quer da, as uni da des de com pe ten cia que de ben acre di tar se
ex clu si va men te a tra vés do pro ce de men to de acre di ta ción de com pe ten cias ou me dian te cer ti fi ca dos
de pro fe sio na li da de, para que se poi dan va li dar os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que fi -
gu ran na co lum na da de rei ta.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables
UC0607_2 Montar redes de distribución de auga e

saneamento.
UC0608_2 Pór en servizo e operar redes de

distribución de auga e saneamento.

MP1562 Técnicas de mecanizado e unión.
MP1563 Montaxe e posta en servizo de redes de auga.

UC0073_2 Operar cos procesos de tratamento e
depuración da auga.

MP1560 Estacións de tratamento de augas.
MP1564 Calidade da auga.

UC1360_2 Controlar a nivel básico riscos en
construción.

UC1929_2 Executar pavimentos de urbanización.

MP1565 Construción en redes e estacións de
tratamento de auga.

UC0074_2 Realizar as operacións de mantemento de
equipamentos e instalacións de plantas de
tratamento ou depuración da auga.

UC0075_2 Adoptar as medidas de prevención de
riscos laborais no posto de traballo.

MP1566 Mantemento de equipamentos e instalacións.

UC0606_2 Reformular redes de distribución de auga e
saneamento.

MP1567 Hidráulica e redes de auga.

UC0609_2 Manter redes de distribución de auga e
saneamento.

MP1568 Mantemento de redes.



CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración
2.000 horas

Que se apren de 
a fa cer?

Ava liar a efi cien cia das ins ta la cións de ener xía e auga en edi fi cios, apoian do tec ni ca men te o pro ce so
de cua li fi ca ción e cer ti fi ca ción ener xé ti ca de edi fi cios, así como con fi gu rar ins ta la cións so la res tér mi -
cas, xes tio nan do a súa mon ta xe e o man te men to en con di cións de se gu ri da de, ca li da de e res pec to am -
bien tal.

En que ám bi tos 
se tra ba lla?

No sec tor ener xé ti co, en ins ti tu cións com pe ten tes en au di to rías, ins pec cións e cer ti fi ca cións ener xé ti -
cas, e en em pre sas de di ca das a rea li zar es tu dos de via bi li da de, pro mo ción, im plan ta ción e man te men -
to de ins ta la cións de ener xía so lar en edi fi cios.

Que ocu pa cións 
se de sem pe -

ñan?

Téc ni co/a de efi cien cia ener xé ti ca de edi fi cios. 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 co mer cial de ins ta la cións so la res. Res pon sa ble de mon ta xe de ins ta la cións so la -
res tér mi cas. Res pon sa ble de man te men to de ins ta la cións so la res tér mi cas. Xes tor/ora ener xé ti co/a.
Pro mo tor/ora de pro gra mas de efi cien cia ener xé ti ca.

Ca les son os
mó du los des te

ci clo?

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 MP0352 Configuración de instalacións solares térmicas 107
1º MP0349 Eficiencia enerxética de instalacións 160
1º MP0121 Equipamentos e instalacións térmicas 213
1º MP0356 Formación e orientación laboral 107
1º MP0122 Procesos de montaxe de instalacións 213
1º MP0123 Representación gráfica de instalacións 160
2º MP0350 Certificación enerxética de edificios 210
2º MP0357 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0358 Formación en centros de traballo 384
2º MP0354 Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga 87
2º MP0355 Proxecto de eficiencia enerxética e enerxía solar térmica 26
2º MP0353 Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares

térmicas
175

2º MP0351 Xestión eficiente da auga en edificación 105
Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que tí tu lo se
ob tén?

Técnico superior en Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.



Que uni da des
de com pe ten cia 

se acre di tan?

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 co lum na da es quer -
da.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables
MP0349 Eficiencia enerxética de instalacións. UC1194_3 Avaliar a eficiencia enerxética das

instalacións de edificios.
MP0350 Certificación enerxética de edificios. UC1195_3 Colaborar no proceso de certificación

enerxética de edificios.
MP0351 Xestión eficiente da auga en edificación. UC1196_3 Xestionar o uso eficiente da auga en

edificación.
MP0123 Representación gráfica de instalacións.
MP0352 Configuración de instalacións solares

térmicas.

UC0842_3 Determinar a viabilidade de proxectos de
instalacións solares.

UC0846_3 Desenvolver proxectos de instalacións
solares térmicas.

MP0122 Procesos de montaxe de instalacións.
MP0353 Xestión da montaxe e o mantemento de

instalacións solares térmicas.

UC0847_3 Organizar e controlar a montaxe de
instalacións solares térmicas.

UC0848_3 Organizar e controlar o mantemento de
instalacións solares térmicas.

MP0354 Promoción do uso eficiente da enerxía e da
auga.

UC1197_3 Promover o uso eficiente da enerxía.

Que mó du los
pro fe sio nais se

va li dan?

A tá boa se guin te de ta lla, na co lum na da es quer da, as uni da des de com pe ten cia que de ben acre di tar se
ex clu si va men te a tra vés do pro ce de men to de acre di ta ción de com pe ten cias ou me dian te cer ti fi ca dos
de pro fe sio na li da de, para que se poi dan va li dar os mó du los pro fe sio nais des te ciclo formativo que
figuran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables
UC1194_3 Avaliar a eficiencia enerxética das

instalacións de edificios.
MP0349 Eficiencia enerxética de instalacións.

UC1195_3 Colaborar no proceso de certificación
enerxética de edificios.

MP0350 Certificación enerxética de edificios.

UC1196_3 Xestionar o uso eficiente da auga en
edificación.

MP0351 Xestión eficiente da auga en edificación.

UC1197_3 Promover o uso eficiente da enerxía. MP0354 Promoción do uso eficiente da enerxía e da
auga.

UC0842_3 Determinar a viabilidade de proxectos de
instalacións solares.

UC0846_3 Desenvolver proxectos de instalacións
solares térmicas.

MP0352 Configuración de instalacións solares
térmicas.

UC0847_3 Organizar e controlar a montaxe de
instalacións solares térmicas.

UC0848_3 Organizar e controlar o mantemento de
instalacións solares térmicas.

MP0353 Xestión da montaxe e o mantemento de
instalacións solares térmicas.



CS Enerxías renovables
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración
2.000 horas

Que se apren de 
a fa cer?

Efec tuar a coor di na ción da mon ta xe, a pos ta en ser vi zo, a xes tión da ope ra ción e o man te men to de par -
ques e ins ta la cións de ener xía eó li ca, así como pro mo ver ins ta la cións, de sen vol ver pro xec tos e xes tio -
nar e rea li zar a mon ta xe e o man te men to de ins ta la cións so la res fo to vol tai cas, e ta mén xes tio nar e su -
per vi sar a mon ta xe e o man te men to, e rea li zar a ope ra ción e o man te men to de pri mei ro ni vel en sub es -
ta cións eléc tri cas.

En que ám bi tos 
se tra ba lla?

En em pre sas de di ca das a rea li zar a pro mo ción, a mon ta xe, a ex plo ta ción e o man te men to de ins ta la -
cións de ener xías eó li cas e so la res fo to vol tai cas pa ra a pro du ción de ener xía eléc tri ca, así co mo en em -
pre sas re la cio na das coa xe ra ción, o trans por te e a dis tri bu ción de ener xía eléc tri ca, ou que po súan ins -
ta la cións de al ta ten sión, e ta mén en em pre sas in dus triais que rea li cen tra ba llos de mon ta xe e man te -
men to de sub es ta cións eléc tri cas.

Que ocu pa cións 
se de sem pe -

ñan?

Téc ni co/a de xes tión de ope ra ción e man te men to en ins ta la cións eó li cas, res pon sa ble de mon ta xe de
par ques eó li cos, res pon sa ble de mon ta xe de ae ro xe ra do res, es pe cia lis ta mon ta dor/ora de ae ro xe ra do -
res, es pe cia lis ta en man te men to de par ques eó li cos, pro mo tor/ora de ins ta la cións so la res, pro xec tis ta
de ins ta la cións so la res fo to vol tai cas, res pon sa ble de mon ta xe de ins ta la cións so la res fo to vol tai cas,
res pon sa ble de man te men to de ins ta la cións so la res fo to vol tai cas, res pon sa ble de ex plo ta ción e man -
te men to de pe que nas cen trais so la res fo to vol tai cas, mon ta dor/ora ope ra dor/ora de ins ta la cións so la -
res fo to vol tai cas, en car ga do/a de mon ta xe de sub es ta cións eléc tri cas de ins ta la cións eó li cas e fo to vol -
tai cas, en car ga do/a de man te men to de sub es ta cións eléc tri cas de ins ta la cións eó li cas e fo to vol tai cas,
ope ra dor/ora man te dor/ora de sub es ta cións eléc tri cas de ins ta la cións eó li cas e fo to vol tai cas.

Ca les son os
mó du los des te

ci clo?

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 MP0681 Configuración de instalacións solares fotovoltaicas 107
1º MP0687 Formación e orientación laboral 107
1º MP0671 Prevención de riscos eléctricos 52
1º MP0680 Sistemas de enerxías renovables 160
1º MP0668 Sistemas eléctricos en centrais 160
1º MP0669 Subestacións eléctricas 187
1º MP0670 Telecontrol e automatismos 187
2º MP0688 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0689 Formación en centros de traballo 384
2º MP0684 Operación e mantemento de parques eólicos 193
2º MP0686 Proxecto de enerxías renovables 26
2º MP0682 Xestión da montaxe de instalacións solares fotovoltaicas 192
2º MP0683 Xestión da montaxe de parques eólicos 192

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que tí tu lo se
ob tén?

Técnico superior en Enerxías renovables.



Que uni da des
de com pe ten cia 

se acre di tan?

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 co lum na da es quer da.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables
MP0669 Subestacións eléctricas.
MP0670 Telecontrol e automatismos.

UC1531_3 Xestionar e supervisar a montaxe de
subestacións eléctricas.

UC1532_3 Xestionar e supervisar a operación e o
mantemento de subestacións eléctricas.

UC1533_2 Operar localmente e realizar o mantemento
de primeiro nivel en subestacións eléctricas.

MP0670 Telecontrol e automatismos.
MP0682 Xestión da montaxe de instalacións solares

fotovoltaicas.

UC0844_3 Organizar e controlar a montaxe de
instalacións solares fotovoltaicas.

UC0845_3 Organizar e controlar o mantemento de
instalacións solares fotovoltaicas.

MP0671 Prevención de riscos eléctricos. UC1530_2 Previr riscos en instalacións eléctricas de
alta tensión.

UC1531_3 Xestionar e supervisar a montaxe de
subestacións eléctricas.

MP0681 Configuración de instalacións solares
fotovoltaicas.

UC0842_3 Determinar a viabilidade de proxectos de
instalacións solares.

UC0843_3 Desenvolver proxectos de instalacións
solares fotovoltaicas.

MP0682 Xestión da montaxe de instalacións solares
fotovoltaicas.

UC0844_3 Organizar e controlar a montaxe de
instalacións solares fotovoltaicas.

UC0845_3 Organizar e controlar o mantemento de
instalacións solares fotovoltaicas.

MP0683 Xestión da montaxe de parques eólicos. UC0615_3 Desenvolver proxectos de montaxe de
instalacións de enerxía eólica.

UC0618_2 Previr riscos profesionais e actuar en casos
de emerxencia en parques eólicos.

UC0619_2 Montar e manter instalacións de enerxía
eólica.

MP0684 Operación e mantemento de parques eólicos. UC0616_3 Xestionar a posta en servizo e a operación
de instalacións de enerxía eólica.

UC0617_3 Xestionar o mantemento de instalacións de
enerxía eólica.

UC0618_2 Previr riscos profesionais e actuar en casos
de emerxencia en parques eólicos.



Que mó du los
pro fe sio nais se

va li dan?

A tá boa se guin te de ta lla, na co lum na da es quer da, as uni da des de com pe ten cia que de ben acre di tar se
ex clu si va men te a tra vés do pro ce de men to de acre di ta ción de com pe ten cias ou me dian te cer ti fi ca dos
de pro fe sio na li da de, para que se poi dan va li dar os mó du los pro fe sio nais des te ciclo formativo que
figuran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables
UC1531_3 Xestionar e supervisar a montaxe de

subestacións eléctricas.
UC1532_3 Xestionar e supervisar a operación e o

mantemento de subestacións eléctricas.
UC1533_2 Operar localmente e realizar o mantemento

de primeiro nivel en subestacións
eléctricas.

MP0669 Subestacións eléctricas.
MP0670 Telecontrol e automatismos.

UC1530_2 Previr riscos en instalacións eléctricas de
alta tensión.

UC1531_3 Xestionar e supervisar a montaxe de
subestacións eléctricas.

MP0671 Prevención de riscos eléctricos.

UC0842_3 Determinar a viabilidade de proxectos de
instalacións solares.

UC0843_3 Desenvolver proxectos de instalacións
solares fotovoltaicas.

MP0681 Configuración de instalacións solares
fotovoltaicas.

UC0844_3 Organizar e controlar a montaxe de
instalacións solares fotovoltaicas.

UC0845_3 Organizar e controlar o mantemento de
instalacións solares fotovoltaicas.

MP0682 Xestión da montaxe de instalacións solares
fotovoltaicas.

UC0615_3 Desenvolver proxectos de montaxe de
instalacións de enerxía eólica.

UC0618_2 Previr riscos profesionais e actuar en casos 
de emerxencia en parques eólicos.

UC0619_2 Montar e manter instalacións de enerxía
eólica.

MP0683 Xestión da montaxe de parques eólicos.

UC0616_3 Xestionar a posta en servizo e a operación
de instalacións de enerxía eólica.

UC0617_3 Xestionar o mantemento de instalacións de
enerxía eólica.

UC0618_2 Previr riscos profesionais e actuar en casos 
de emerxencia en parques eólicos.

MP0684 Operación e mantemento de parques eólicos.



CS Xestión da auga
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración
2.000 horas

Que se apren de 
a fa cer?

Xes tio nar o uso efi cien te da au ga, or ga ni zan do e de sen vol ven do a mon ta xe, a pos ta en ser vi zo, a ex plo -
ta ción e o man te men to de re des e es ta cións de tra ta men to de au gas, apli can do os re qui ri men tos de ca -
li da de, tan to das ins ta la cións co mo da au ga e as me di das de pre ven ción de ris cos la bo rais e de pro tec -
ción am bien tal re qui ri das po la nor ma ti va vi xen te.

En que ám bi tos 
se tra ba lla?

Na Admi ni tra ción e en em pre sas de di ca das a rea li zar a mon ta xe, a ope ra ción e o man te men to de re des
e ins ta la cións de au ga, así co mo en em pre sas de tra ta men to de au gas, e a reu ti li za ción de au gas re si -
duais.

Que ocu pa cións 
se de sem pe -

ñan?

Encar ga do/a da mon ta xe de re des de abas te ce men to e dis tri bu ción de au ga, da mon ta xe de re des e ins -
ta la cións de sa nea men to, do man te men to de re des de au ga e do man te men to de re des de sa nea men to;
ope ra dor/a de plan ta de tra ta men to de au ga de abas te ce men to, de plan ta de tra ta men to de au gas re si -
duais; téc ni co/a en xes tión do uso efi cien te da au ga e en sis te mas de dis tri bu ción da au ga.

Ca les son os
mó du los des te

ci clo?

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 MP1573 Calidade e tratamento de augas 133
1º MP1575 Configuración de redes de auga 160
1º MP1583 Formación e orientación laboral 107
1º MPI007 Lingua estranxeira profesional I 53
1º MPI008 Lingua estranxeira profesional II 53
1º MP1572 Planificación e implantación 187
1º MP1576 Sistemas eléctricos en instalacións de auga 133
1º MP1580 Técnicas de montaxe en instalacións de auga 187
2º MP1577 Automatismos e telecontrol en instalacións de auga 122
2º MP1582 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP1584 Formación en centros de traballo 384
2º MP1578 Operacións en redes e instalacións de auga 174
2º MP1581 Proxecto en xestión eficiente da auga 26
2º MP0309 Técnicas de comunicación e de relacións 53
2º MP1579 Xestión de operacións, calidade e ambiente 70
2º MP1574 Xestión eficiente da auga 105

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que tí tu lo se
ob tén?

Técnico superior en Xestión da auga.

Que uni da des
de com pe ten cia 

se acre di tan?

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 co lum na da es quer da.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables
MP1572 Planificación e implantación.
MP1579 Xestión de operacións, calidade e ambiente.

UC0838_3 Colaborar na planificación da execución de
obras de redes e instalacións de
abastecemento e distribución de auga e
saneamento.

MP1578 Operacións en redes e instalacións de auga.
MP1579 Xestión de operacións, calidade e ambiente.
MP1580 Técnicas de montaxe en instalacións de auga.

UC0839_3 Controlar o desenvolvemento de obras de
redes e instalacións de abastecemento e
distribución de auga e saneamento.



Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables
MP1575 Configuración de redes de auga.
MP1577 Automatismos e telecontrol en instalacións de 

auga.
MP1578 Operacións en redes e instalacións de auga.
MP1580 Técnicas de montaxe en instalacións de auga.

UC0839_3 Controlar o desenvolvemento de obras de
redes e instalacións de abastecemento e
distribución de auga e saneamento.

UC0840_3 Supervisar a posta en servizo de redes e
instalacións de abastecemento e
distribución de auga e saneamento.

UC0841_3 Organizar o mantemento de instalacións de
abastecemento e distribución de auga e
saneamento.

MP1574 Xestión eficiente da auga.
MP1575 Configuración de redes de auga.

UC2204_3 Realizar diagnóstico e propostas de mellora
de redes e instalacións de auga.

UC2205_3 Realizar diagnóstico e propostas de
optimización enerxética en redes e
instalacións de auga.

Que mó du los
pro fe sio nais se

va li dan?

A tá boa se guin te de ta lla, na co lum na da es quer da, as uni da des de com pe ten cia que de ben acre di tar se
ex clu si va men te a tra vés do pro ce de men to de acre di ta ción de com pe ten cias ou me dian te cer ti fi ca dos
de pro fe sio na li da de, para que se poi dan va li dar os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que fi -
gu ran na co lum na da de rei ta.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables
UC0838_3 Colaborar na planificación da execución de 

obras de redes e instalacións de
abastecemento e distribución de auga e
saneamento.

MP1572 Planificación e implantación.
MP1579 Xestión de operacións, calidade e ambiente.

UC0839_3 Controlar o desenvolvemento de obras de
redes e instalacións de abastecemento e
distribución de auga e saneamento.

UC0840_3 Supervisar a posta en servizo de redes e
instalacións de abastecemento e
distribución de auga e saneamento.

UC0841_3 Organizar o mantemento de instalacións de 
abastecemento e distribución de auga e
saneamento.

MP1575 Configuración de redes de auga.
MP1578 Operacións en redes e instalacións de auga.
MP1580 Técnicas de montaxe en instalacións de auga.

UC2204_3 Realizar diagnóstico e propostas de mellora 
de redes e instalacións de auga.

UC2205_3 Realizar diagnóstico e propostas de
optimización enerxética en redes e
instalacións de auga.



Información Notación
 O Réxime ordinario presencial
 A Réxime de adultos modalidade presencial
 D Réxime de adultos modalidade a distancia
 U FP Dual (empresa e centro educativo)

 CM Redes e estacións de tratamento de augas 
A Coruña
Santiago de Compostela CIFP Politécnico de Santiago 881867601 cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.gal D 

 CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica 
A Coruña
Culleredo IES Universidade Laboral 881960820 ies.universidade.laboral.coruna@edu.xunta.gal O  D 
Ferrol CIFP Ferrolterra 981333107 cifp.ferrolterra@edu.xunta.gal A 

Lugo
Lugo CIFP As Mercedes 982828001 cifp.asmercedes@edu.xunta.gal O 

Ourense
Ourense CIFP A Farixa 988783012 cifp.farixa@edu.xunta.gal O 

Pontevedra
Vigo CIFP Valentín Paz Andrade 886110857 cifp.paz.andrade@edu.xunta.gal O  D 

 CS Enerxías renovables 
A Coruña
Culleredo IES Universidade Laboral 881960820 ies.universidade.laboral.coruna@edu.xunta.gal O  A 

Pontevedra
Vigo CIFP Valentín Paz Andrade 886110857 cifp.paz.andrade@edu.xunta.gal O   

 CS Xestión da auga 
A Coruña
Culleredo IES Universidade Laboral 881960820 ies.universidade.laboral.coruna@edu.xunta.gal D 



Onde informarse

Portal Educativo de Formación Profesional:
www.edu.xunta.gal/fp

Departamentos de orientación dos centros educativos

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional 

Edificio administrativo de San Caetano
Santiago de Compostela
sxfp@edu.xunta.gal

Síguenos en:

facebook.com/fpgalicia

twitter.com/fpgalicia

instagram.com/fpgalicia

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Subdirección Xeral de Formación Profesional 




