
Identificación do título 

O título profesional básico en Industrias Alimentarias queda identificado polos seguintes 
elementos: 

– Denominación: profesional básico en Industrias Alimentarias.  

– Nivel: formación profesional básica.  

– Duración: 2.000 horas.  

– Familia profesional: Industrias Alimentarias.  

– Referente europeo: CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada da Educación). 

 

Competencia xeral do título 

A competencia xeral do título profesional básico en Industrias Alimentarias consiste en recibir, 
preparar e procesar materias primas e auxiliares para a produción en industrias alimentarias e 
químicas, aplicando protocolos establecidos para a elaboración e o envasamento de produtos, 
e realizando operacións sinxelas e rutineiras de laboratorio, operando coa calidade indicada, 
cumprindo as normas correspondentes de hixiene alimentaria, de prevención de riscos 
laborais e de protección ambiental, comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega 
e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira. 

 

Relación de cualificacións e unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións 
Profesionais incluídas no título 

Cualificacións profesionais completas:  

a) Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria, INA172_1 (Real decreto 
1228/2006, do 27 de outubro), que abrangue as seguintes unidades de competencia:  

– UC0543_1: realizar tarefas de apoio á recepción e á preparación das materias primas.  

– UC0544_1: realizar tarefas de apoio á elaboración, o tratamento e á conservación de 
produtos alimentarios. 

 – UC0545_1: manexar equipamentos e instalacións para o envasamento, o acondicionamento 
e a empaquetaxe de produtos alimentarios, seguindo instrucións de traballo de carácter 
normalizado e dependente.  

– UC0432_1: manipular cargas con carretas elevadoras.  

b) Operacións auxiliares de mantemento e transporte interno na industria alimentaria, 
INA173_1 (Real decreto 1228/2006, do 27 de outubro), que abrangue as seguintes unidades de 
competencia:  
– UC0546_1: realizar operacións de limpeza e de hixiene xeral en equipamentos e instalacións, 
e de apoio á protección ambiental na industria alimentaria, segundo as instrucións recibidas.  

– UC0547_1: axudar no mantemento operativo de máquinas e instalacións da industria 
alimentaria, seguindo os procedementos establecidos.  

– UC0432_1: manipular cargas con carretas elevadoras.  

Cualificacións profesionais incompletas:  

a) Operacións auxiliares e de almacén, en industrias e laboratorios químicos, QUI405_1 (Real 
decreto 1179/2008, do 11 de xullo):  



– UC1310_1: realizar operacións de limpeza e desinfección de materiais, equipamentos e 
instalacións en que se empreguen produtos químicos.  

– UC1312_1: realizar operacións auxiliares elementais en laboratorio e nos procesos da 
industria química e afíns.  

b) Actividades auxiliares de almacén, COM411_1 (Real decreto 1179/2008, do 11 de xullo),  

– UC1325_1: realizar as operacións auxiliares de recepción, colocación, mantemento e 
expedición de cargas no almacén, de xeito integrado no equipo. 

 

Módulos profesionais 

 

Curso Código Módulo profesional       Horas 

1º MP3009 Ciencias aplicadas I 175 

1º MP3011 Comunicación e sociedade I 206 

1º MP3070 Operacións auxiliares de almacenaxe 146 

1º MP3133 Operacións auxiliares na industria alimentaria 146 

1º MP3134 Elaboración de produtos alimentarios 237 

2º MP3012 Comunicación e sociedade II 135 

2º MP3042 Ciencias aplicadas II 162 

2º MP3135 Limpeza e mantemento de instalacións e 
equipamentos 

209 

2º MP3136 Operacións básicas de laboratorio 202 

2º MP3137 Formación en centros de traballo 320 

 


