
 

VALIDACIÓNS FAMILIA PROFESIONAL
SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE (SSC)

Documento resume orientativo para os ciclos 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

(Módulos LOE de diferentes ciclos)

FORMACIÓN A VALIDAR

(Módulos LOE de ciclos de SSC)

VALIDACIÓNS PARA O CICLO DE GRAO MEDIO 

CS Educación Infantil. CM Atención a Persoas en Situación de De-
pendencia

 0017. Habilidades sociais.  0211. Destrezas sociais. 

CS Integración Social.  CM Atención a Persoas en Situación de De-
pendencia

 0017. Habilidades sociais. 0211. Destrezas sociais. 

0343. Sistemas aumentativos e alternativos 
de comunicación. 

0214. Apoio á comunicación.

CS  Promoción de Igualdade de Xénero. CM Atención a Persoas en Situación de De-
pendencia

 0017. Habilidades sociais.  0211. Destrezas sociais. 

CS Mediación comunicativa CM Atención a Persoas en Situación de De-
pendencia

 0017. Habilidades sociais.  0211. Destrezas sociais. 

 0343. Sistemas aumentativos e alternativos 
de comunicación. 

 0214. Apoio á comunicación.

CS Animación Sociocultural e Turística. CM Atención a Persoas en Situación de De-
pendencia

 0017. Habilidades sociais.  0211. Destrezas sociais. 

CS Educación e Control Ambiental. (Segu-
ridade e Medio-Ambiente) 

CM Atención a Persoas en Situación de De-
pendencia

 0017. Habilidades sociais.  0211. Destrezas sociais. 
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CS Ensinanza e animación sociodeportiva CM Atención a Persoas en Situación de De-
pendencia

1124. Dinamización grupal 0211 .Destrezas sociais

1136. Valoración da condición física e inter-
vención en accidentes 

0020. Primeiros auxilios 

CS Acondicionamento físico CM Atención a Persoas en Situación de De-
pendencia

0017 Habilidades sociais 0211 Destrezas sociais 

1136 Valoración da condición física e inter-
vención en accidentes 

0020 Primeiros auxilios 

CS Educación e control ambiental CM Atención a Persoas en Situación de De-
pendencia

0017 .Habilidades sociais 0211 .Destrezas sociais 

VALIDACIÓNS PARA CICLOS DE GRAO SUPERIOR

CS Ensinanza e animación sociodeportiva  CS Educación Infantil.
CS Integración Social.  

CS  Promoción de Igualdade de Xénero.
CS Animación Sociocultural e Turística 

1124. Dinamización grupal 0017 .Habilidades sociais 

1136. Valoración da condición física e inter-
vención en accidentes 

0020 .Primeiros auxilios 

CS Acondicionamento físico  Educación Infantil.
CS Integración Social.  

CS  Promoción de Igualdade de Xénero.
CS Animación Sociocultural e Turística 

1136. Valoración da condición física e inter-
vención en accidentes 

0020 .Primeiros auxilios 

CS Termalismo e benestar  Educación Infantil.
CS Integración Social.  

CS  Promoción de Igualdade de Xénero.
CS Animación Sociocultural e Turística 

1124 .Dinamización grupal 0017 .Habilidades sociais 

CS Animación sociocultural e turística  Educación Infantil.
CS Integración Social.  

CS  Promoción de Igualdade de Xénero.
CS Animación Sociocultural e Turística 

1124 .Dinamización grupal 0017. Habilidades sociais 
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OUTRAS VALIDACIÓNS

Calquera ciclo formativo Calquera ciclo formativo

1124. Dinamización grupal 0017. Habilidades sociais

1124. Dinamización grupal 1328. Atención a grupos

0017.Habilidades sociais 1124. Dinamización grupal

Módulos LOE  CS Animación sociocultural e turística

Certificado de Aptitude de Inglés da Escola 
Oficial de Idiomas.
(RD 967/1988, de 2 de setembro).

0179 Inglés 

Certificado de Nivel Avanzado (B2), ou supe-
rior, de Inglés da Escola Oficial de Idiomas.
(RD 1629/2006, de 29 de decembro).

0179 Inglés 

Título de Grao, ou equivalente, en Filoloxía 
Inglesa ou enTradución e Interpretación (In-
glés).

0179 Inglés 

MÓDULOS IDÉNTICOS nos ciclos da familia de Servizos Socioculturais e á Co-
munidade. Trasládase a cualificación obtida no ciclo/módulo xa cursado.

0020. Primeiros auxilios CM Atención a persoas en situación de depen-
dencia
CS Animación sociocultural e turística
CS Educación Infantil
CS Integración Social
CS Mediación comunicativa
CS Promoción d e igualdade de xénero

0017. Habilidades sociais CS Educación Infantil
CS Integración Social
CS Mediación comunicativa
CS Promoción d e igualdade de xénero

0344. Metodoloxía da intervención so-
cial 

CS Animación sociocultural e turística
CS Integración Social
CS Promoción de igualdade de xénero
CS Animación sociocultural e turística

0343 Sistemas aumentativos e alterna-
tivos de comunicación 

CS Integración Social
CS Mediación comunicativa
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VALIDACIÓNS A PARTIR DE TÍTULOS LOXSE

FORMACIÓN APORTADA
(Ciclos ou módulos LOXSE)

FORMACIÓN A VALIDAR
(Ciclos LOE)

GRAO MEDIO

CM  Atención Sociosanitaria. CM Atención a Persoas en Situación de De-
pendencia

Planificación e control das intervencións 0210. Organización da atención a persoas en 
situación de dependencia 

Atención sanitaria. 0216. Atención sanitaria. 

Hixiene.  0217. Atención hixiénica.

Atención e apoio psicosocial. 0213. Atención e apoio psicosocial. 

Apoio domiciliario. 0215. Apoio domiciliario. 

Necesidades físicas e psicosociais de colecti-
vos específicos.  

0212. Características e necesidades das per-
soas en situación de dependencia.

Comunicación alternativa. 0214. Apoio á comunicación. 

CM Coidados Auxiliares de Enfermería. 
(Sanidade) 

CM Atención a persoas en situación de De-
pendencia. 

Ciclo completo 0216. Atención sanitaria. 
0217. Atención hixiénica.
0020. Primeiros auxilios. 

CM Condución de actividades físico-depor-
tivas no medio natural 

CM Atención a persoas en situación de De-
pendencia. 

Fundamentos biolóxicos, saúde e primeiros 
auxilios 

 0020. Primeiros auxilios. 

CS Integración Social. CM Atención a persoas en situación de De-
pendencia. 

Pautas básicas e sistemas alternativos de 
comunicación. 

0214. Apoio á comunicación

GRAO SUPERIOR

CS Educación Infantil. (LOXSE) CS Educación Infantil.

Didáctica da Educación Infantil. 0011. Didáctica da Educación Infantil. 

Autonomía persoal e saúde. 0012. Autonomía persoal y saúde infantil. 

Metodoloxía do xogo 0013. O xogo infantil  e a súa metodoloxía. 

Expresión e comunicación. 0014. Expresión e comunicación.

Desenvolvemento cognitivo e motor.  0015. Desenvolvemento cognitivo e motor.
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Desenvolvemento  socioafectivo e interven-
ción coas familias.  

0016. Desenvolvemento socioafectivo. 

Animación e dinámica de grupos. 0017. Habilidades sociais. 

CS Animación de Actividades Físicas e De-
portivas. (Actividades Físicas e Deporti-

vas) 

CS  Educación Infantil.

 Animación e dinámica de grupos. 0017. Habilidades sociais.  

CM Coidados Auxiliares de Enfermería. 
(Sanidade) 

CS  Educación Infantil.

Técnicas básicas de enfermaría 0020. Primeiros auxilios. 

CM Condución de actividades físico-depor-
tivas no medio natural  

(Actividades Físicas e Deportivas) 

CS  Educación Infantil

Fundamentos biolóxicos, saúde e primeiros 
auxilios 

0020. Primeiros auxilios. 

CS Animación Sociocultural. CS  Educación Infantil

Animación e dinámica de grupos. 0017. Habilidades sociais. 

CS Animación Sociocultural. CS Integración Social.  

Metodoloxía da intervención social 0344. Metodoloxía da intervención social. 

Animación e dinámica de grupos. 0017. Habilidades sociais. 

CS Integración Social. (LOXSE) CS Integración Social.  

Contexto e Metodoloxía da intervención so-
cial. 

0344. Metodoloxía da intervención social. 
0337. Contexto da intervención social. 

Inserción ocupacional. 0338. Inserción sociolaboral. 

Atención a unidades de convivencia 0339. Atención a unidades de convivencia. 

Pautas básicas e sistemas alternativos de 
comunicación 

0343. Sistemas aumentativos e alternativos 
da comunicación 

CM Condución de actividades físico-depor-
tivas no medio natural 

CS Integración Social.  

Fundamentos biolóxicos, saúde e primeiros 
auxilios 

0020. Primeiros auxilios. 

CS Animación de Actividades Físicas e De-
portivas. 

CS  Integración Social. 

 Animación e dinámica de grupos. 0017. Habilidades sociais.  

CS Educación Infantil. CS  Promoción de Igualdade de Xénero. 

Animación e dinámica de grupos. 0017. Habilidades sociais. 
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CS Integración Social CS  Promoción de Igualdade de Xénero. 

Contexto e Metodoloxía da intervención so-
cial. 

0344. Metodoloxía da intervención social. 

CS Animación Sociocultural. CS  Promoción de Igualdade de Xénero. 

Desenvolvemento comunitario 1128. Desenvolvemento comunitario

Animación e dinámica de grupos 0017. Habilidades sociais

Contexto e Metodoloxía da intervención so-
cial. 

0344. Metodoloxía de la intervención social. 

 Animación e dinámica de grupos. CS  Promoción de Igualdade de Xénero. 

 Animación e dinámica de grupos. 0017. Habilidades sociais.  

CM Condución de actividades físico-depor-
tivas no medio natural  

CS  Promoción de Igualdade de Xénero.

Fundamentos biolóxicos, saúde e primeiros 
auxilios 

0020. Primeiros auxilios. 

 CS Animación Sociocultural CS Animación Sociocultural e Turística 

Animación de ocio e tempo libre. 1123. Actividades de ocio e tempo libre.

Animación e dinámica de grupos. 1124. Dinamización grupal.

Animación cultural. 1125. Animación e xestión cultural.

Metodoloxía da intervención social. 0344. Metodoloxía da intervención social.

Desenvolvemento comunitario. 1128. Desenvolvemento comunitario.

CS Animación Turística CS Animación Sociocultural e Turística 

Técnicas de comunicación para animación. 
Animación no ámbito turístico.

1126. Animación turística

Actividades e recursos culturais. 1125. Animación e xestión cultural.

CS  Integración Social CS Animación Sociocultural e Turística 

Contexto e metodoloxía da intervención so-
cial. 

0344. Metodoloxía da intervención social.

CS Animación de Actividades Físicas e De-
portivas. 

CS Animación Sociocultural e Turística

 Animación e dinámica de grupos. 1124. Dinamización grupal. 

CS Educación Infantil.  CS Animación Sociocultural e Turística

 Animación e dinámica de grupos. 1124. Dinamización grupal

Módulos Profesionais de diferentes títu-
los regulados pola LOXSE

CS Animación Sociocultural e Turística

Lingua Estranxeira (Inglés). 0179. Inglés.
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Inglés (duración de 90 horas, segundo RD 
polos que se establecen os títulos de forma-
ción profesional  e as súas ensinanzas míni-
mas)

0179. Inglés.

Inglés superado en CS  Comercio Internacio-
nal.

0179. Inglés

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

CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Unidades de competencia acreditadas Módulos que valida

UC1016_2: preparar e apoiar as intervencións
de atención ás persoas e ao seu contorno no 
ámbito institucional indicadas polo equipo 
interdisciplinar. 

MP0210. Organización da atención ás perso-
as en situación de dependencia. 

UC1019_2: desenvolver intervencións de 
atención psicosocial dirixidas a persoas de-
pendentes no ámbito institucional. 
 UC0250_2: desenvolver intervencións de 
atención psicosocial domiciliaria dirixidas a 
persoas con necesidades de atención socio-
sanitaria. 

MP0213. Atención e apoio psicosocial.
MP0214. Apoio á comunicación. 

UC0251_2: desenvolver as actividades rela-
cionadas coa xestión e o funcionamento da 
unidade convivencial. 

MP0215. Apoio domiciliario. 

UC1017_2: desenvolver intervencións de 
atención física dirixidas a persoas dependen-
tes no ámbito institucional. 
UC1018_2: desenvolver intervencións de 
atención sociosanitaria dirixidas a persoas 
dependentes no ámbito institucional. 
UC0249_2: desenvolver intervencións de 
atención física domiciliaria dirixidas a perso-
as con necesidades de atención sociosanita-
ria. 

MP0216. Atención sanitaria. 
MP0217. Atención hixiénica. 

UC1423_2: atender e xestionar as chamadas 
entrantes do servizo de teleasistencia. 

MP0831. Teleasistencia 
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 UC1424_2: emitir e xestionar as chamadas 
saíntes do servizo de teleasistencia. 
UC1425_2: manexar as ferramentas, as téc-
nicas e as habilidades para prestar o servizo 
de teleasistencia. 

VALIDACIÓNS A PARTIR DOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Certificado "Atención sociosanitaria a perso-
as dependentes no domicilio" 
(UC0249_2, UC0250_2, UC0251_2)

MP0215. Apoio domiciliario.

Certificado "Atención sociosanitaria a perso-
as dependentes en institucións sociais"
(UC1016_2, UC1017_2, UC1018_2, UC1019_2)

MP0210. Organización da atención ás perso-
as en situación de dependencia. 

Certificado domicilios + Certificado insti-
tucións 
(UC0249_2, UC0250_2, UC0251_2, UC1016_2, 
UC1017_2, UC1018_2, UC1019_2)

MP0215. Apoio domiciliario.
MP0210. Organización da atención ás perso-
as en situación de dependencia. 
MP0213. Atención e apoio psicosocial.
MP0214. Apoio á comunicación. 
MP0216. Atención sanitaria. 
MP0217. Atención hixiénica. 

Certificado teleasistencia
(UC1423_2, UC1424_2,UC1425_2)

MP0831. Teleasistencia 

CS EDUCACIÓN INFANTIL 

Unidades de competencia acreditadas Módulos que valida

UC1027_3: Establecer e manter relacións 
fluídas coa comunidade educativa e coordi-
narse coas familias, co equipo educativo e 
con outros profesionais. 

MP0017. Habilidades sociais. 

UC1028_3: Programar, organizar, realizar e 
avaliar procesos de intervención educativa 
de centro e de grupo de nenos e nenas. 

MP0011. Didáctica da educación infantil. 

 UC1029_3: Desenvolver programas de 
adquisición e adestramento en hábitos de 
autonomía e saúde, e programas de inter-
vención en situacións de risco. 

MP0012. Autonomía persoal e saúde infantil. 

UC1030_3: Promover e pór en práctica situa-
cións de xogo como eixe da actividade e do 
desenvolvemento infantil. 

MP0013. O xogo infantil e a súa metodoloxía.

UC1031_3: Desenvolver os recursos expresi- MP0014. Expresión e comunicación. 
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vos e comunicativos do neno e da nena como
medio de crecemento persoal e social. 

UC1032_3: Desenvolver accións para favore-
cer a exploración do contorno a través do 
contacto cos obxectos, e as relacións do ca-
tivo e da cativa cos seus iguais e coas perso-
as adultas. 

MP0016. Desenvolvemento socioafectivo.  
MP0018. Intervención con familias e aten-
ción a menores en risco social. 

UC1033_3: Definir, secuenciar e avaliar 
aprendizaxes, interpretadas no contexto do 
desenvolvemento infantil de cero a seis 
anos. 

MP0015.Desenvolvemento cognitivo e mo-
tor. 

CS INTEGRACIÓN SOCIAL

Unidades de competencia acreditadas Módulos que valida

UC0252_3: programar, organizar e avaliar as 
intervencións de integración social. 
UC1448_3: detectar, xerar e utilizar recursos
sociais e comunitarios para a realización de 
intervencións socioeducativas con persoas 
con discapacidade. 

MP0337. Contexto da intervención social. 

UC1034_3: xestionar a información sobre os 
recursos sociolaborais e formativos, e cola-
borar na análise de postos de traballo para a
inserción sociolaboral de persoas con disca-
pacidade. 
UC1035_3: realizar as intervencións dirixidas 
ao adestramento para a adquisición e o de-
senvolvemento de habilidades sociolaborais 
nas persoas con discapacidade. 
UC1036_3: apoiar no proceso de inserción 
sociolaboral de persoas con discapacidade. 
 UC1037_3: efectuar o seguimento da in-
serción sociolaboral coa empresa, a persoa 
usuaria e o seu contorno persoal. 

MP0338. Inserción sociolaboral. 

UC1450_3: organizar, desenvolver e avaliar 
procesos de inclusión de persoas con disca-
pacidade en espazos de lecer e tempo libre. 
 UC1452_3: actuar, orientar e apoiar as fami-
lias de persoas con discapacidade, en cola-
boración con profesionais de nivel superior. 

MP0339. Atención ás unidades de conviven-
cia. 

UC1038_3: identificar e concretar as carac-
terísticas e as necesidades do contexto so-

MP0340. Mediación comunitaria. 
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cial da intervención. 
UC1039_3: Previr conflitos entre persoas, ac-
tores e colectivos sociais. 
UC1040_3: organizar e pór en práctica o pro-
ceso de xestión de conflitos. 
 UC1041_3: realizar a valoración, o segui-
mento e a difusión da mediación como unha 
vía de xestión de conflitos. 

UC1427_3: executar, en colaboración co/coa 
titor/ora e/ou co equipo interdisciplinar do 
centro educativo, os programas educativos 
do alumnado con necesidades educativas es-
peciais na súa aula de referencia. 
 UC1428_3: pór en práctica os programas de 
autonomía e hixiene persoal no aseo do 
alumnado con necesidades educativas espe-
ciais, participando co equipo interdisciplinar 
do centro educativo. 

MP0341. Apoio á intervención educativa. 

UC0253_3: desenvolver as intervencións diri-
xidas ao adestramento e á adquisición de ha-
bilidades de autonomía persoal e social. 
 UC1449_3: organizar e realizar o acompaña-
mento de persoas con discapacidade na rea-
lización de actividades programadas. 
 UC1451_3: organizar e desenvolver o ades-
tramento en estratexias cognitivas básicas e
alfabetización tecnolóxica para persoas con 
discapacidade, en colaboración con profesio-
nais de nivel superior. 

MP0342. Promoción da autonomía persoal. 

UC0254_3: establecer, adaptar e aplicar sis-
temas alternativos de comunicación. 

MP0343. Sistemas aumentativos e alternati-
vos de comunicación. 

UC1022_3: dinamizar a planificación, o de-
senvolvemento e a avaliación de interven-
cións e proxectos comunitarios e de partici-
pación cidadá que se desenvolvan entre os 
axentes que configuran unha comunidade ou
unha zona territorial. 
 UC1024_3: establecer estratexias de comu-
nicación e difusión dos proxectos e das ac-
tuacións comunitarias. 
 UC1026_3: incorporar a perspectiva de xé-
nero nos proxectos de intervención social. 

MP0344. Metodoloxía da intervención social.
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CS PROMOCIÓN DE IGUALDADE DE XÉNERO

Unidades de competencia acreditadas Módulos que valida

UC1022_3: dinamizar a planificación, o de-
senvolvemento e a avaliación de interven-
cións e proxectos comunitarios e de partici-
pación cidadá que se desenvolvan entre os 
axentes que configuran unha comunidade ou
unha zona territorial.
UC1024_3:  establecer estratexias de comu-
nicación e difusión dos proxectos e das ac-
tuacións comunitarias.
UC1026_3: incorporar a perspectiva de xéne-
ro nos proxectos de intervención social.

MP0344. Metodoloxía da intervención social.

UC1020_3: establecer e manter relación cos 
principais axentes comunitarios (poboación, 
persoal técnico e administracións), dinami-
zando a relación recíproca entre eles.
UC1021_3:  promover  a  participación  cidadá
nos proxectos e nos recursos comunitarios.
UC1023_3:  intervir,  apoiar  e  acompañar  na
creación  e  no  desenvolvemento  do  tecido
asociativo.
 UC1025_3:  aplicar  procesos  e  técnicas  de
mediación  na  xestión  de  conflitos  entre
axentes comunitarios.

MP1128. Desenvolvemento comunitario. 

UC1453_3: promover e manter canles de co-
municación no contorno de intervención, in-
corporando a perspectiva de xénero. 

MP1401. Información e comunicación pers-
pectiva de xénero. 

UC1584_3: detectar, previr e acompañar no 
proceso de atención a situacións de violencia
exercida contra as mulleres. 

MP1402. Prevención da violencia de xénero. 

UC1582_3: detectar e informar organiza-
cións, empresas, mulleres e axentes do con-
torno de intervención sobre relacións labo-
rais e a creación, o acceso e a permanencia 
do emprego en condicións de igualdade 
efectiva de mulleres e homes 

MP1403. Promoción do emprego feminino. 

UC1583_3: participar na detección, na análi-
se, na posta en práctica e na avaliación de 
proxectos para a igualdade efectiva de mu-
lleres e homes. 

MP1404. Ámbitos de intervención para pro-
moción de igualdade 
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UC1454_3: favorecer a participación das mu-
lleres e a creación de redes estables que, 
desde a perspectiva de xénero, impulsen o 
cambio de actitudes na sociedade e o em-
poderamento das mulleres. 

MP1405. Participación social das mulleres. 

UC1022_3: dinamizar a planificación, o de-
senvolvemento e a avaliación de interven-
cións e proxectos comunitarios e de partici-
pación cidadá que se desenvolvan entre os 
axentes que configuran unha comunidade ou
unha zona territorial.
UC1024_3: establecer estratexias de comu-
nicación e difusión dos proxectos e das ac-
tuacións comunitarias.
UC1026_3: incorporar a perspectiva de xéne-
ro nos proxectos de intervención social. 

MP0344. Metodoloxía da intervención social.

UC1868_2: empregar técnicas e recursos 
educativos de animación no tempo libre.
UC1869_3: planificar, organizar, xestionar e 
avaliar proxectos de tempo libre educativo. 

MP1123. Actividades de lecer e tempo libre

UC1867_2: actuar en procesos grupais consi-
derando o comportamento e as característi-
cas evolutivas da infancia e da xuventude.
UC1870_3: xerar equipos de persoal monitor,
dinamizalos e supervisalos en proxectos 
educativos de tempo libre infantil e xuvenil.

MP1124. Dinamización grupal.

UC1093_3: crear e dinamizar grupos en si-
tuacións de lecer. 

MP1124. Dinamización grupal. 

UC1431_3: programar, desenvolver e avaliar 
as programacións culturais realizadas polas 
persoas responsables de cultura.
UC1432_3: programar e dinamizar proxectos 
de animación cultural coas redes asociativas 
culturais.
UC1433_3: desenvolver accións de comunica-
ción e márketing cultural. 

MP1125. Animación e xestión cultural. 

UC1091_3: xestionar departamentos de ani-
mación turística.
UC1092_3: deseñar, promover e avaliar pro-
xectos de animación turística. 

MP1126. Animación turística. 
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UC1020_3: establecer e manter relación cos 
principais axentes comunitarios (poboación, 
persoal técnico e administracións), dinami-
zando a relación recíproca entre eles.
UC1021_3: promover a participación cidadá 
nos proxectos e nos recursos comunitarios.
UC1023_3: intervir, apoiar e acompañar na 
creación e no desenvolvemento do tecido 
asociativo.
UC1025_3: aplicar procesos e técnicas de 
mediación na xestión de conflitos entre 
axentes comunitarios. 

MP1128. Desenvolvemento comunitario. 

UC1874_3: organizar e xestionar servizos de 
información de interese para a xuventude.
UC1875_3: organizar e xestionar accións de 
dinamización da información para a xuven-
tude.

MP1129. Información xuvenil. 

UC1876_3: organizar accións socioeducativas
dirixidas á xuventude no marco da educación
non formal. 

MP1130. Intervención socioeducativa con 
xente nova.

As persoas matriculadas no CS de Animación Sociocultural e Turística que teñan acredita-
das todas as unidades de competencia incluídas no título, de acordo co procedemento es-
tablecido no Real decreto 1224/2009, de recoñecemento das competencias profesionais 
adquiridas por experiencia laboral, terán validado o módulo profesional "MP1131. Contexto 
da animación sociocultural". 
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