
Que unidades de
competencia se

acreditan?

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 superan os módulos profesionais deste ciclo formativo que se relacionan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables
MP0778 Planificación da instalación. UC0163_2 Planificar a instalación e o

abastecemento de materiais, máquinas e
ferramentas.

UC0883_2 Tomar datos e efectuar cálculos para a
instalación de elementos de carpintaría.

MP0780 Instalación de carpintaría. UC0884_2 Efectuar instalacións de portas e fiestras
de madeira.

UC0885_2 Efectuar instalacións de revestimentos
de madeira e similares.

MP0779 Instalación de moblaxe. UC0164_2 Compor e fixar a moblaxe, e realizar as
instalacións complementarias.

UC0165_2 Comprobar o funcionamento e realizar
as operacións de axuste e acabamento.

MP0781 Instalación de estructuras de madeira. UC0886_2 Efectuar instalacións de estruturas de
madeira.

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

UC0160_2 Preparar máquinas e equipamentos de
taller.

MP0542 Control de almacén. UC0171_2 Controlar e organizar compoñentes e
accesorios de carpintaría e moble.

Que módulos
profesionais se

validan?

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 dade, 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
UC0163_2 Planificar a instalación e o

abastecemento de materiais, máquinas
e ferramentas.

UC0883_2 Tomar datos e efectuar cálculos para a
instalación de elementos de carpintaría.

MP0778 Planificación da instalación.

UC0884_2 Efectuar instalacións de portas e
fiestras de madeira.

UC0885_2 Efectuar instalacións de revestimentos
de madeira e similares.

MP0780 Instalación de carpintaría.

UC0164_2 Compor e fixar a moblaxe, e realizar as
instalacións complementarias.

UC0165_2 Comprobar o funcionamento e realizar
as operacións de axuste e acabamento.

MP0779 Instalación de moblaxe.

UC0886_2 Efectuar instalacións de estruturas de
madeira.

MP0781 Instalación de estructuras de madeira.

UC0160_2 Preparar máquinas e equipamentos de
taller.

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

UC0171_2 Controlar e organizar compoñentes e
accesorios de carpintaría e moble.

MP0542 Control de almacén.

Nota. O módulo profesional MP0539: solucións construtivas validarase cando se teñan acreditadas todas as
unidades de competencia que se inclúen no título.
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Que se aprende
a facer?

De se ñar mo bles e ele men tos de car pin ta ría, xes tio nar a súa pro du ción e a súa ins ta la ción, e
par ti ci par no man te men to dos sis te mas de ca li da de, de pro tec ción am bien tal e de pre ven ción
de riscos laborais.

En que ámbitos
se traballa?

No sec tor da pro du ción e a ins ta la ción de car pin ta ría e mo ble, en pe que nas, me dia nas e gran -
des em pre sas, por con ta allea ou por con ta pro pia, de sen vol ven do fun cións de de se ño téc ni co,
su per vi sión da pro du ción, fa bri ca ción au to ma ti za da, exe cu ción de pro xec tos de amoblamento
e montaxe de instalacións.

Que ocupacións
se desempeñan?

De bu xan te pro xec tis ta de mo bles, téc ni co/a en de sen vol ve men to de pro du tos de car pin ta ría e
mo bles, pro xec tis ta de car pin ta ría e mo ble, xe ren te de em pre sas de ma dei ra, mo ble e ou tras
ma nu fac tu ras, téc ni co/a de con trol de ca li da de en in dus trias de ma dei ra e cor ti za, en car ga do/a
de ofi ci na téc ni ca, xefe/a de fa bri ca ción, con tro la dor/ora de produción, xefe/a de sección,
xefe/a de equipo.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

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 MP0987 Automatización en carpintaría e moble 187
1º MP0983 Fabricación en carpintaría e moble 213
1º MP0992 Formación e orientación laboral 107
1º MP0982 Procesos en industrias de carpintaría e moble 133
1º MP0984 Representación en carpintaría e moblaxe 213
1º MP0990 Xestión da produción en carpintaría e moble 107
2º MP0986 Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble 175
2º MP0989 Deseño de carpintaría e moble 140
2º MP0993 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0994 Formación en centros de traballo 384
2º MP0988 Instalacións de carpintaría e moblaxe 105
2º MP0985 Prototipos en carpintaría e moble 157
2º MP0991 Proxecto de deseño e amoblamento 26

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

Que título se
obtén?

Técnico superior en Deseño e Amoblamento



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

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 columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables
MP0984 Representación en carpintaría e moblaxe. UC0174_3 Definir e desenvolver produtos de

carpintaría e moble.
MP0986 Desenvolvemento de produto en

carpintaría e moble.
UC0175_3 Desenvolver e axustar a documentación

técnica.
MP0985 Prototipos en carpintaría e moble. UC0176_3 Controlar e dirixir a realización de

prototipos de carpintaría e moble.
MP0989 Deseño de carpintaría e moble. UC1369_3 Desenvolver proxectos de instalación de

carpintaría e amoblamento en vivendas,
establecementos comerciais e espazos
expositivos e públicos.

UC1370_3 Supervisar o aprovisionamento e a
fabricación de elementos para a
instalación de carpintaría e
amoblamento.

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

moble.

UC1361_3 Planificar e xestionar o almacén e os
aprovisionamentos na industria de
fabricación de moblaxe.

UC1363_3 Supervisar e controlar a produción en
industrias de fabricación de moblaxe.

MP0988 Instalacións de carpintaría e moblaxe. UC1371_3 Coordinar e supervisar a montaxe de
instalacións de carpintaría e moblaxe.

Que módulos
profesionais se

validan?

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
UC0174_3 Definir e desenvolver produtos de

carpintaría e moble.
MP0984 Representación en carpintaría e moblaxe.

UC0175_3 Desenvolver e axustar a documentación 
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 instalación
de carpintaría e amoblamento en
vivendas, 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
fabricación 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 moblaxe.

Nota. Os mó du los pro fe sio nais MP0982: pro ce sos en in dus trias de car pin ta ría e mo ble e MP0983: fa bri ca ción
en car pin ta ría e mo ble va li da ran se can do se te ñan acre di ta das to das as uni da des de com pe ten cia que se
inclúen no título.




