
 

VALIDACIÓNS FAMILIA PROFESIONAL
"MADEIRA MOBLE E CORTIZA"

Documento resume orientativo para os ciclos formativos ofertados no CIFP A 
Xunqueira. Para maior información consultar a normativa:
Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro     (BOE do 30 de decembro).  
As validacións de FOL e EIE están recollidas no Documento de validacións_22-23.

VALIDACIÓNS A PARTIR DE TÍTULOS LOE

FORMACIÓN APORTADA FORMACIÓN A VALIDAR

Módulos LOE de diferentes ciclos Módulos LOE de ciclos de MMC

GRAO MEDIO

CS Programación da
Produción en Fabricación Mecánica.

   (Fabricación Mecánica)

CM  Carpintaría e Moble. 

0002. Mecanizado por control numérico. 0545. Mecanizado por control numérico en 
carpintaría e moble. 

CM  Aceites de oliva e viños. CM  Carpintaría e Moble.

0030. Operacións e control de almacén na 
industria alimentaria. 

0542. Control de almacén. 

CM Condución de Vehículos de Transporte
por Estrada. 

(Transporte e Mantemento de Vehículos) 

CM  Carpintaría e Moble.

1209. Operacións de Almacenaxe 0542. Control de almacén. 

CM Elaboración de produtos alimenticios. 
(Industrias Alimentarias) 

CM Carpintaría e Moble.

0030. Operacións e control de almacén na 
industria alimentaria. 

0542. Control de almacén.

CM  Mecanizado.
 (Fabricación Mecánica) 

CM Carpintaría e Moble.

0002. Mecanizado por control numérico. 0545. Mecanizado por control numérico en 
carpintaría e moble. 

CM  Pedra Natural.
 (Industrias Extractivas) 

CM Carpintaría e Moble.

0895. Tecnoloxía de mecanizado en pedra 0545. Mecanizado por control numérico en 
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natural. carpintaría e moble. 

CM  Panadería, Repostería e Confeitería. 
(Industrias Alimentarias) 

CM  Carpintaría e Moble.

0030. Operacións e control de almacén na 
industria alimentaria. 

0542. Control de almacén.

CS Deseño e Amoblamento. CM  Carpintaría e Moble.

Ciclo completo 0538. Materiais en carpintaría e moble. 
0539. Solucións construtivas. 
0543. Documentación técnica 

CM Aceites de oliva e viños. CM  instalación e amoblamento

0030. Operacións e control de almacén na 
industria alimentaria. 

0542. Control de almacén. 

CM Condución de Vehículos de Transporte
por Estrada. 

(Transporte e Mantemento de Vehículos) 

CM  instalación e amoblamento

1209. Operacións de Almacenaxe 0542. Control de almacén. 

CM  Elaboración de produtos alimenticios.
(Industrias Alimentarias) 

CM  instalación e amoblamento

0030. Operacións e control de almacén na 
industria alimentaria. 

0542. Control de almacén.

CM Panadería, Repostería e Confeitería. 
(Industrias Alimentarias) 

CM instalación e amoblamento

0030. Operacións e control de almacén na 
industria alimentaria. 

0542. Control de almacén.

CS  Deseño e Amoblamento. CM  instalación e amoblamento

Ciclo completo 0538. Materiais en carpintaría e moble. 
0539. Solucións construtivas. 
0778. Planificación de la instalación. 
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VALIDACIÓNS A PARTIR DE TÍTULOS LOXSE

FORMACIÓN APORTADA
(LOXSE)

FORMACIÓN A VALIDAR
(LOE)

CM Fabricación á medida e instalación de
carpintaría e moble (título LOXSE)

CM Carpintaría e moble 

CM0243 Materiais e produtos en industrias 
da madeira 

MP0538 Materiais en carpintaría e moble

CM0246 Operacións básicas de mecanizado 
en carpintaría e moble á medida

MP0540 Operacións básicas de carpintaría
MP0541 Operacións básicas de moblaxe

CM0238 Fabricación á medida en carpintaría 
e moble 

MP0542 Control de almacén
MP0540 Operacións básicas de carpintaría
MP0541 Operacións básicas de moblaxe

CM0236 Definición de solucións en carpinta-
ría e moble á medida

MP0539 Solucións construtivas

CM  Fabricación á medida e instalación de
carpintaría e moble (título LOXSE)

CM  Instalación e amoblamento

CM0243 Materiais e produtos en industrias 
da madeira 

MP0538 Materiais en carpintaría e moble

CM0236 Definición de solucións en carpinta-
ría e moble á medida 

MP0778 Planificación da instalación 
MP0539 Solucións construtivas 

CM0246 Operacións básicas de mecanizado 
en carpintaría e moble á medida

MP0540 Operacións básicas de carpintaría
MP0541 Operacións básicas de moblaxe

CM0238 Fabricación á medida en carpintaría 
e moble 

MP0542 Control de almacén
MP0540 Operacións básicas de carpintaría
MP0541 Operacións básicas de moblaxe

CM0242 Instalación e acabado en carpintaría
e moble á medida 

MP0780 Instalación de carpintaría 
MP0781 Instalación de estruturas de madei-
ra MP0779 Instalación de moblaxe 

 CM Fabricación industrial de carpintaría e
moble (título LOXSE)

CM  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 
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CM0245 Montaxe industrial de carpintaría e 
moble 

MP0546 Montaxe de carpintaría e moble 

CM0234 Aplicación de acabados en carpinta-
ría e moble 

MP0547 Acabamentos en carpintaría e mo-
ble 

CM Fabricación industrial de carpintaría e
moble (título LOXSE)

CM  Instalación e amoblamento

CM0243 Materiais e produtos en industrias 
da madeira 

MP0538 Materiais en carpintaría e moble 

CM0235 Control de almacén en industrias da
madeira 

MP0542 Control de almacén 

CM0244 Mecanizado industrial da madeira MP0540 Operacións básicas de carpintaría 
MP0541 Operacións básicas de moblaxe 

CM Transformación de madeira e cortiza
(título LOXSE)

CM  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 

CM Transformación de madeira e cortiza
(título LOXSE)

CM  Instalación e amoblamento

CM0243 Materiais e produtos en industrias 
da madeira 

MP0538 Materiais en carpintaría e moble 

CM0235 Control de almacén en industrias da
madeira 

MP0542 Control de almacén 

CM0244 Mecanizado industrial da madeira MP0540 Operacións básicas de carpintaría 
MP0541 Operacións básicas de moblaxe 

CM Comercialización de produtos alimen-
tarios (título LOXSE)

000000 Calquera ciclo formativo 

MP1606 Constitución de pequenos negocios 
alimentarios 

000001 Empresa e iniciativa emprendedora 
(Calquera ciclo formativo) 

CM  Mecanizado (título LOXSE)  CM Carpintaría e moble 

MP0002 Mecanizado por control numérico MP0545 Mecanizado por control numérico 
en carpintaría e moble

MIEX01 Pedra natural (título LOXSE) CM Carpintaría e moble 

MP0895 Tecnoloxías de mecanizado en pie- MP0545 Mecanizado por control numérico 
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dra natural en carpintaría e moble

CM  Panadaría, repostaría e confeitaría
(título LOXSE)

CM  Carpintaría e moble 

MP0030 Operacións e control de almacén na
industria alimentaria 

MP0542 Control de almacén 

CM Panadaría, repostaría e confeitaría
(título LOXSE)

CM Instalación e amoblamento

MP0030 Operacións e control de almacén na
industria alimentaria 

MP0542 Control de almacén 

CM   Aceites de oliva e viños (título LOXSE) CM  Carpintaría e moble 

MP0030 Operacións e control de almacén na
industria alimentaria 

MP0542 Control de almacén 

CM  Aceites de oliva e viños (título LOXSE) CM  Instalación e amoblamento

MP0030 Operacións e control de almacén na
industria alimentaria 

MP0542 Control de almacén 

CM  Condución de vehículos de transporte
por estrada (título LOXSE)

CM  Carpintaría e moble 

MP1209 Operacións de almacenaxe MP0542 Control de almacén 

CM  Condución de vehículos de transporte
por estrada (título LOXSE)

CM  Instalación e amoblamento

MP1209 Operacións de almacenaxe MP0542 Control de almacén 

CS Produción de madeira e moble 
(título LOXSE)

CS Deseño e amoblamento 

CS0327 Procesos en industrias da madeira MP0982 Procesos en industrias de carpinta-
ría e moble 

CS0322 Fabricación e instalación de carpin-
taría e moble 

MP0983 Fabricación en carpintaría e moble 
MP0988 Instalacións de carpintaría e mobla-
xe 

CS0321 Fabricación automatizada en indus-
trias da madeira e o moble 

MP0987 Automatización en carpintaría e 
moble 

CS0333 Xestión de almacén en industrias da 
madeira e o moble 
CS0335 Xestión e control da produción en in-
dustrias da madeira e o moble 

MP0990 Xestión da produción en carpintaría 
e moble 

SFME01  Programación da produción en fa-
bricación mecánica (título LOXSE)

CM  Carpintaría e moble 

MP0002 Mecanizado por control numérico MP0545 Mecanizado por control numérico 
en carpintaría e moble 
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CS Deseño e amoblamento  
(título LOXSE)

CM  Carpintaría e moble 

 Ciclo formativo completo MP0543 Documentación técnica 
MP0538 Materiais en carpintaría e moble
MP0539 Solucións construtivas 

CS  Deseño e amoblamento  
(título LOXSE)

CM Instalación e amoblamento

 Ciclo formativo completo MP0543 Documentación técnica 
MP0538 Materiais en carpintaría e moble
MP0539 Solucións construtivas 

CICLO SUPERIOR

CS Desenvolvemento de produtos de car-
pintaría e moble 

CS  Deseño e amoblamento  

Procesos en industrias da madeira MP0982 Procesos en industrias de carpinta-
ría e moble 

Definición de produto en carpintaría e moble
á medida 

MP0984 Representación en carpintaría e 
moblaxe 

Construción e análise de prototipos de car-
pintaría e moble 

MP0988 Instalacións de carpintaría e mobla-
xe 
MP0985 Prototipos en carpintaría e moble 

Desenvolvemento de produto en carpintaría 
e moble 

MP0986 Desenvolvemento de produto en 
carpintaría e moble 

Proxectos de instalación de carpintaría e 
moble 

MP0989 Deseño de carpintaría e moble 

Produción de madeira e moble CS  Deseño e amoblamento

Procesos en industrias da madeira MP0982 Procesos en industrias de carpinta-
ría e moble 

Fabricación e instalación de carpintaría e 
moble 

MP0983 Fabricación en carpintaría e moble 
MP0988 Instalacións de carpintaría e mobla-
xe 

Fabricación automatizada en industrias da 
madeira e o moble 

MP0987 Automatización en carpintaría e 
moble 

Xestión de almacén en industrias da madeira
e o moble 
Xestión e control da produción en industrias 
da madeira e o moble

MP0990 Xestión da produción en carpintaría 
e moble 
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MÓDULOS IDÉNTICOS nos ciclos da familia de Madeira, moble e cortiza. Tras-
ládase a cualificación obtida no ciclo/módulo xa cursado.

0542 Control de almacén 
0538 Materiais en carpintaría e moble  
0540 Operacións básicas de carpintaría 
0541 Operacións básicas de moblaxe  
0539 Solucións construtivas 

CM  Carpintaría e moble 
CM  Instalación e amoblamento

VALIDACIÓNS A PARTIR DA ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA OU
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

CICLO BÁSICO CARPINTARÍA E MOBLE

Unidades de competencia acreditadas Módulos que valida

UC0162_1 Mecanizar madeira e derivados. MP3074 Operacións básicas de mecanizado 
de madeira e derivados

 UC0173_1 Axustar e embalar produtos e 
elementos de carpintaría e moble. 
UC0882_1 Apoiar a montaxe e a instalación 
de elementos de carpintaría e moble. 

MP3075 Instalación de elementos de carpin-
taría e moble. 

U C0167_1 Efectuar a aplicación de produtos 
de acabamento superficial con medios me-
cánico-manuais en carpintaría e moble. 
UC0880_1 Preparar os equipamentos e os 
medios de aplicación de vernices e lacas en 
elementos de carpintaría e moble. 
UC0881_1 Acondicionar a superficie para a 
aplicación do produto final, e controlar o se-
cado en produtos de carpintaría e moble. 

MP3076 Acabamentos básicos da madeira.

UC0428_1 Atender a clientela e realizar o 
aprovisionamento para procesos de tapiza-
mento. 

MP3077 Materiais e produtos téxtiles.  

UC0429_1 Realizar o desgornecemento, a 
preparación e a montaxe do tapizamento en 
mobiliario.

MP3078 Tapizado de mobles. 

UC1329_1 Proporcionarlle á clientela aten-
ción e información operativa, estruturada e 
protocolizada. 

MP3005 Atención á clientela
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CM CARPINTARÍA E MOBLE

Unidades de competencia acreditadas Módulos que valida

UC0160_2 Preparar máquinas e equipamen-
tos de taller. 

MP0540 Operacións básicas de carpintaría.
MP0541 Operacións básicas de moblaxe. 

UC0161_2 Preparar máquinas e equipamen-
tos de taller industrializados. 
UC0162_1 Mecanizar madeira e derivados. 

MP0544 Mecanizado de madeira e derivados 
MP0545 Mecanizado por control numérico 
en carpintaría e moble.

UC0171_2 Controlar e organizar compoñen-
tes e accesorios de carpintaría e moble. 

MP0542 Control de almacén

UC0172_2 Montar mobles e elementos de 
carpintaría. 

MP0546 Montaxe de carpintaría e moble. 

UC0166_2 Preparar o soporte e pór a punto 
os produtos e os equipamentos para a apli-
cación do acabamento. 
UC0168_2 Realizar a tinguidura, e acaba-
mentos especiais e decorativos. 

MP0547 Acabamentos en carpintaría e mo-
ble. 

Nota. Os módulos profesionais MP0539: Solucións construtivas e MP0543: Documentación 
técnica validaranse cando se teñan acreditadas todas as unida des de competencia que se 
inclúen no título. 

CM INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO

Unidades de competencia acreditadas Módulos que valida

UC0163_2 Planificar a instalación e o abaste-
cemento de materiais, máquinas e ferra-
mentas.
UC0883_2 Tomar datos e efectuar cálculos 
para a instalación de elementos de carpinta-
ría.

MP0778 Planificación da instalación.

UC0884_2 Efectuar instalacións de portas e 
fiestras de madeira.
UC0885_2 Efectuar instalacións de revesti-
mentos de madeira e similares.

MP0780 Instalación de carpintaría.

UC0164_2 Compor e fixar a moblaxe, e reali-
zar as instalacións complementarias.
UC0165_2 Comprobar o funcionamento e re-
alizar as operacións de axuste e acabamen-
to.

MP0779 Instalación de moblaxe.

UC0886_2 Efectuar instalacións de estrutu-
ras de madeira.

MP0781 Instalación de estruturas de madei-
ra.

UC0160_2 Preparar máquinas e equipamen- MP0540 Operacións básicas de carpintaría.
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tos de taller. MP0541 Operacións básicas de moblaxe.

UC0171_2 Controlar e organizar compoñen-
tes e accesorios de carpintaría e moble.

MP0542 Control de almacén.

Nota. O módulo profesional MP0539: Solucións construtivas validarase cando se teñan 
acreditadas to das as unidades de competencia que se inclúen no título.

CS DESEÑO E AMOBLAMENTO

Unidades de competencia acreditadas Módulos que valida

UC0174_3 Definir e desenvolver produtos de
carpintaría e moble. 

MP0984 Representación en carpintaría e 
moblaxe. 

UC0175_3 Desenvolver e axustar a documen-
tación técnica. 

MP0986 Desenvolvemento de produto en 
carpintaría e moble. 

UC0176_3 Controlar e dirixir a realización de 
prototipos de carpintaría e moble. 

MP0985 Prototipos en carpintaría e moble. 

UC1369_3 Desenvolver proxectos de instala-
ción de carpintaría e amoblamento en viven-
das, establecementos comerciais e espazos 
expositivos e públicos. 
UC1370_3 Supervisar o aprovisionamento e a
fabricación de elementos para a instalación 
de carpintaría e amoblamento. 

MP0989 Deseño de carpintaría e moble. 

UC1361_3 Planificar e xestionar o almacén e 
os aprovisionamentos na industria de fabri-
cación de moblaxe. 
UC1363_3 Supervisar e controlar a produción
en industrias de fabricación de moblaxe. 

MP0987 Automatización en carpintaría e 
moble. 
MP0990 Xestión da produción en carpintaría 
e moble. 

UC1371_3 Coordinar e supervisar a montaxe 
de instalacións de carpintaría e moblaxe. 

MP0988 Instalacións de carpintaría e mobla-
xe. 

Nota. Os módulos profesionais MP0982: Procesos en industrias de carpintaría e moble e 
MP0983: Fabricación en carpintaría e moble validaranse cando se teñan acreditadas todas 
as unidades de competencia que se inclúen no título, a partir do procedemento de acredi-
tación de competencias.
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