2020 -2021

Familia profesional

Agraria

Formación e acreditación
Un ámbito de traballo, como por exemplo o de XARDINARÍA E
PAISAXISMO, pode ter unha serie de ocupacións que requiran
diferentes niveis de formación e especialización que se poden acadar
a través de ciclos formativos de formación profesional que conducen á
obtención dun titulo oﬁcial de formación profesional, ou ben a través de
cualiﬁcacións que conducen á obtención dun certiﬁcado de
profesionalidade, que acredita que o/a traballador/a adquiriu unha serie
de cualiﬁcacións profesionais para desempeñar unhas ocupacións e
uns postos de traballo determinados.
Por outra banda, a través do sistema de acreditación e competencias
profesionais pódese obter o recoñecemento de unidades de
competencia que en conxunto levan ao recoñecemento de
cualiﬁcacións conducentes á obtención dun certiﬁcado de
profesionalidade ou parte dun título.

Cualificacións

Títulos FP

Certificados de profesionalidade

Paisaxismo
e
medio rural

Xardinaría
e restauración da
paisaxe

Xardinaría
e
ﬂoraría

Instalación e
mantemento de xardíns
e zonas verdes

Agroxardinaría
e omposicións
ﬂorais

Actividades auxiliares en
viveiros, xardíns e
centros de xardinaría

non referida no catálogo de
cualiﬁcacións

Nivel
especialización
Especialista
AGA003_3
Xardinaría e restauración
da paisaxe

Nivel superior
Deseñador/a
de xardíns
AGA168_2
Instalación e mantemento
de xardíns e zonas verdes

XARDINARÍA
E PAIXASISMO
Nivel medio
Traballador/a
cualiﬁcado/a de
mantemento e mellora de
xardíns e zonas verdes

Nivel básico
Auxiliar de
xardineiros/as

AGA164_1
Actividades auxiliares en
viveiros, xardíns e centros
de xardinaría

Formación
A través do sistema de formación profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pode obter formación para os/as seus/súas empregados/as ou propor formación para futuros/as
empregados/as.
Segundo o nivel de especialización requirido, esta formación pode ser de nivel básico, medio, ou superior, ou especializada.
Poderase obter a través das seguintes vías:
 Ciclos formativos de formación profesional. Conducen á obtención dun titulo oficial de formación profesional e dotan o/a traballador/a das capacidades para as ocupacións que se indican.
 Cualificacións profesionais. Conducen á obtención dun certificado de profesionalidade que acredita que o/a traballador/a adquiriu determinadas cualificacións profesionais para desempeñar as ocupacións e os
postos de traballo que se indican.

Ciclos formativos

Nivel básico
Aproveitamentos forestais
 Peón forestal.
 Peón agropecuario.
 Peón en cultivos herbáceos.
 Peón de xardinaría.
 Peón de viveiro.
 Peón en explotacións forestais.
 Peón en empresas de implantacións forestais.
 Peón en empresas de tratamentos silvícolas.
 Peón en empresas de aproveitamentos forestais.
 Aplicador/ora de nivel básico de praguicidas de
uso fitosanitario.
 Peón en empresas de mantemento de xardíns.

Nivel medio

Nivel superior

Produción agroecolóxica
Gandaría e asistencia en sanidade animal
 Traballador/ora cualificado/a por conta allea e por conta propia en
 Encargado/a de explotación gandeira e de equipamentos
cultivos e en gandaría ecolóxica.
gandeiros.
 Agricultor/ora ecolóxico/a
 Responsable da produción en cooperativas, en sociedades
agrarias, en asociacións, explotacións ou empresas
 Criador/ora de gando ecolóxico
gandeiras, en empresas de servizos, de inseminación
 Avicultor/ora ecolóxico/a.
artificial en explotacións gandeiras ou en centros de recollida
 Apicultor/ora ecolóxico/a, produtor/ora de leite ecolóxico, produtor/ora
de seme.
de ovos ecolóxicos.
 Responsable do manexo e coidados do gando e das
 Viveirista ecolóxico/a.
instalacións en centros de adestramento e doma de gando
 Operador/ora de maquinaria agrícola e gandeira.
equino, en escolas e clubs de equitación, en empresas
relacionadas co manexo dos coidados e coa administracción
Produción agropecuaria
de terapias en centros de pupilaxe, descanso e recuperación
 Traballador/ora cualificado/a por conta allea en cultivos e gandaría.
de gando equino.
 Traballador/ora cualificado/a por conta propia en cultivos e gandaría,

Responsable xestor/ora de gandarías equinas.
agricultor/ora, horticultor/ora, fruticultor/ora, floricultor/ora, criador/ora
Actividades agropecuarias

Asesor/ora e supervisor/ora para a planificación, a montaxe e
de gando, avicultor/ora, apicultor/ora, produtor/ora de leite,
 Peón agrícola.
o funcionamento de empresas e entidades asociadas a
produtor/ora de ovos, operador/ora de maquinaria agrícola e gandeira.
 Peón agropecuario.
eventos, demostracións ecuestres e actividades recreativas,
Xardinaría e floraría
deportivas e terapéuticas.
 Peón en horticultura.
 Traballador/ora de hortas, viveiros e xardíns.
 Integrante en comisións de valoración, selección e compra de
 Peón en fruticultura.
 Traballador/ora de parques urbanos e de xardíns históricos e
gando equino.
 Peón en cultivos herbáceos.
botánicos.

Axudante de veterinaria en centros de investigación animal,
 Peón en cultivos de flor cortada.
 xardineiro/a coidador de campos de deporte e en xeral.
en equipos veterinarios especializados en animais de granxa
 Peón en explotacións gandeiras.
 Viveirista.
e produción, en explotacións e asociacións gandeiras, en
 Auxiliar de muxidura.
agrupacións de defesa sanitaria, en empresas do sector
 Traballador/ora cualificado/a en viveiros, na instalación, mantemento
 Pastor/ora.
agroalimentario e de servizos á gandaría.
e mellora de xardíns e zonas verdes, por conta propia en empresa de
 Operario/a en paradas e centros equinos de cría.
xardinaría, en propagación e en cultivo de plantas en viveiros, en
 Visitador/ora de produtos de veterinaria.
recolección e produción de sementes e froitos en altura.
 Empregado/a para o coidado e o manexo do
Xestión forestal e do medio natural
gando.
 Enxertador/ora.
 Encargado de empresas de repoboacións forestais,
 Empregado/a en empresas de servizos de lecer
 Florista por conta propia ou allea.
corrección hidrolóxico-forestal e inventario e aproveitamentos
relacionadas co sector equino.
 Oficial de floraría.
forestais, tratamentos silvícolas, loita contra pragas forestais,
 Aplicador de biocidas en explotacións e vehículos  Vendedor/ora de floraría.
construción e mantemento de camiños forestais, turismo
gandeiros.
cinexético-piscícola, propagación de plantas en viveiro,
Aproveitamento e conservación do medio natural
recolección de sementes e froitos en altura, actividades de
Agroxardinaría e composicións florais
 Traballador cualificado por conta propia e por conta allea en
asistencia técnica para planificar e realizar o seguimento e
 Peón agrícola.
actividades forestais e similares, en hortas, viveiros e xardíns, en
adecuación dos hábitat acuícola continental e das especies
 Peón agropecuario.
propagación e cultivo de plantas en viveiro.

Nivel Especialización

Nivel básico












Peón en horticultura.
Peón en fruticultura.
Peón en cultivos herbáceos.
Peón en cultivos de flor cortada.
Peón de xardinaría.
Peón de viveiro.
Peón de centros de xardinaría.
Peón de campos deportivos.
Peón de floraría.
Auxiliar de floraría.
Auxiliar de almacén de flores.

Nivel medio

Nivel superior

 Maquinista de procesadora forestal.
cinexéticas, repoboacións cinexéticas, piscícolas e
astacícolas, de parque natural, reserva de caza, coto, etc.
 Traballador especializado en inventario, seguimento e adecuación do
hábitat natural e de especies acuícolas continentais e cinexéticas, en  Coordinador de unidade de prevención e extinción de
repoboacións de especies cinexéticas, piscícolas e astacícolas.
incendios forestais, vixiantes de incendios forestais e de
vixilancia rural.
 Especialista en colleita de sementes e froitos en altura, en produción
de sementes, en aproveitamentos de madeiras, cortiza e leñas, en
 Traballador en control legal de depredadores de tratamentos
silvícolas e contra pragas e enfermidades forestais.
traballos de altura nas árbores, de empresas de repoboación, que
realicen tratamentos silvícolas, que realicen traballos de construción e  Práctico de topografía, capataz forestal.
mantemento de camiños e que realicen traballos de corrección
 Xestor cinexético, axente forestal, garda de espazos naturais,
hidrolóxico-forestal.
educador ambiental, monitor/ora da natureza.
 Motoserrista, abatedor e cortador de toradas.
Paisaxismo e medio rural
 Aplicador de produtos fitosanitarios.
 Técnico en xardinaría.
 Enxertador.
 Deseñador de zonas axardinadas que non requiran a
 Auxiliar en traballos de control legal de depredadores ou especies
redacción dun proxecto.
invasoras.
 Encargado da instalación de parques, xardíns e áreas
 Guía de actividades de turismo cinexético-piscícola.
recreativas urbanas e periurbanas, de mantemento,
 Corcheiro.
conservación e restauración de xardíns e parques (áreas
 Traballador en viveiros en xeral.
recreativas urbanas e periurbanas, e medio natural), de obras
de xardinaría e restauración da paisaxe, de podas e
operacións de cirurxía arbórea, de viveiros en xeral, de
propagación e cultivo de plantas en viveiro, de colleita de
sementes e froitos en altura, de produción de sementes e
terróns de céspede, de almacén de expedicións de plantas,
terróns de céspede e/ou sementes.
 Traballador por conta propia en empresas de xardinaría e
restauración da paisaxe.
 Xestor de produción agrícola, tanto convencional como
ecolóxica, por conta propia ou allea.
 Responsable de almacén agrícola, de equipamentos de
tratamentos terrestres.
 Encargado ou capataz agrícola de hortas, viveiros e xardíns,
en xeral.

Nivel Especialización

Nivel básico
Actividades auxiliares en agricultura
 Usuario/a profesional de produtos
fitosanitarios (nivel básico)
 Peón/oa agrícola
 Peón/oa agropecuario
 Peón/oa en horticultura
 Peón/oa en fruticultura
 Peón/oa en cultivos herbáceos
 Peón/oa en cultivos de flor cortada
 Peón/oa en planta de envasamento
hortofrutícola

Cualificaciónsx

Actividades auxiliares en aproveitamentos
forestais
 Peón/oa en empresas de aproveitamentos
forestais
 Peón/oa en explotacións forestais

Nivel medio
Actividades de floraría
 Oficial de floraría
 Vendedor/a de floraría
 Comercial de floraría
 Florista por conta propia ou allea
Agricultura ecolóxica
 Traballador/a cualificado/a por conta allea en cultivos ecolóxicos
 Traballador/a cualificado/a por conta propia en cultivos ecolóxicos
Apicultura
 Apicultor/a
 Traballador/a da cría de abellas
 Traballador/a cualificado/a por conta allea en explotacións apícolas
 Traballador/a cualificado/a no envasamento e almacenamento de produtos apícolas
 Monitor/a de actividades de divulgación e turismo apícola

Aproveitamentos forestais
 Tractorista
Actividades auxiliares en conservación e
 Traballador/a especialista en aproveitamentos de madeiras, cortiza e leñas
mellora de montes
 Aplicador/a de tratamentos fitosanitarios (nivel  Maquinista de procesadora forestal
básico)
 Pinchador/a, cortador/a e outros traballadores/as forestais
 Peón/oa en traballos de aproveitamentos
 Motoserrista
forestais
 Traballador/a de saca de cortiza
 Peón/oa en traballos de repoboacións
 Traballador/a especialista en traballos en altura nas árbores
forestais
 Traballador/a cualificado/a en actividades forestais e do medio natural
 Peón/oa en traballos de tratamentos silvícolas
Coidados de animais salvaxes, de zoolóxicos e acuarios
 Peón/oa en explotacións forestais
 Coidador/a de animais en granxas-escola e centros de interpretación da natureza
 Peón/oa en empresas de implantacións
 Coidador/a de animais en tendas e en exhibición
forestais
 Coidador/a de animais de parques zoolóxicos e acuarios
 Peón/oa en empresas de tratamentos
 Coidador/a de animais en centros de recuperación de fauna salvax
silvícolas
Actividades auxiliares en floraría
 Mozo/a de floraría
 Auxiliar de floraría
 Auxiliar de almacén de flores
 Auxiliar de vendas en floraría
 Repartidor/a de floraría
Actividades auxiliares en gandaría
 Peón/oa en explotacións gandeiras
 Peón/oa en explotacións agropecuarias
 Auxiliar de muxidura
 Pastor/a
Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e
centros de xardinaría
 Usuario/a profesional de produtos
fitosanitarios (nivel básico)

Coidados e manexo do cabalo
 Empregado/a para o coidado e o manexo do gando equino noutras instalacións gandeiras
 Empregado/a para o coidado e o manexo do gando das instalacións en explotacións gandeiras equinas
 Traballador/a da cría de cabalos
 Domador/a e/ou adestrador/a de cabalos
Coidados e mantemento de animais utilizados para investigación e outros fins científicos
 Coidador/a de animais en centros usuarios de animais para experimentación
 Coidador/a de animais en centros de cría de animais para experimentación
 Coidador/a de animais en centros subministradores de animais para experimentación
 Persoal da categoría A en centros de animais para experimentación
Cultivos herbáceos
 Traballador/a agrícola de cereais e leguminosas en gran, en xeral
 Aplicador/a de produtos fitosanitarios, nivel cualificado
 Traballador/a agrícola en cultivos extensivos, en xeral
 Traballador/a agrícola en forraxeiras e pratenses

Nivel superior
Arte floral e xestión das actividades de floraría
 Oficial/a maior florista
 Encargado/a de almacén de floraría
 Mestre/a de taller de floraría
Asistencia á atención clínica en centros veterinarios
 Axudante de veterinaria en facultades e centros de investigación
animal
 Visitador/a de produtos de veterinaria
 Axudante de veterinaria en centros de recuperación de animais
 Axudante de veterinaria en clínicas asistenciais
 Axudante de veterinaria en hospitais
 Axudante de veterinaria en centros de recollida, aloxamento ou
protección animal
Asistencia á xestión e ao control sanitario de animais de granxa
e produción
 Axudante de veterinaria en empresas do sector agroalimentario e
empresas de servizos á gandaría
 Axudante de veterinaria en facultades e centros de investigación
animal
 Visitador/a de produtos de veterinaria
 Axudante de veterinaria en equipos veterinarios especializados
en animais de granxa e produción
 Axudante de veterinaria en explotacións gandeiras
 Axudante de veterinaria en asociacións de produtores/as
 Axudante de veterinaria en agrupacións de defensa sanitaria
Asistencia nos controis sanitarios en matadoiros,
establecementos de manipulación de caza e salas de
despezamento
 Asistente oficial de inspección e control sanitario de carnes de
aves e lagomorfos
 Asistente especializado nos controis sanitarios de carnes frescas
 Auxiliar oficial de inspección e control sanitario en matadoiros
 Auxiliar oficial de inspección e control sanitario en salas de
despezamento
 Auxiliar oficial de inspección e control sanitario en
establecementos de manipulación de caza
Cría de cabalos
 Traballador/a da cría de cabalos
 Domador/a e/ou adestrador/a de cabalos
Ferraxe de equinos
 Traballador/a en empresas de servizos relacionados co sector
gandaría de equinos
 Ferrador/a de gando equino
 Auxiliar-ferrador/a de gando equino

Nivel básico






Auxiliar de xardineiros/as
Peón/oa de xardinaría
Peón/oa de viveiro
Peón/oa de centros de xardinaría
Peón/oa de campos deportivos

Nivel medio
 Traballador/a agrícola en cultivos industriais
 Traballador/a agrícola en tubérculos e raíces
Cultivos leñosos
 Aplicador/a de tratamentos fitosanitarios
 Tractorista-manipulador/a agrícola
 Encargado/a ou capataz agrícola, excepto en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns
 Traballador/a agrícola de cítricos
 Traballador/a agrícola de froiteiras, en xeral
 Traballador/a agrícola da vide
 Enxertador/a e/ou podador/a
 Aplicador/a de produtos fitosanitarios, nivel cualificado
 Traballador/a agrícola da oliveira
Doma básica do cabalo
 Empregado/a en empresas de servizo relacionadas co sector equino
 Empregado/a para a doma de poldros en explotacións gandeiras equinas
 Empregado/a para a doma de poldros en centros de adestramento de gando equino
 Empregado/a para a doma de poldros en centros de pupilaxe, descanso e recuperación de gando
equino
 Empregado/a para a doma de poldros en paradas de sementais, centros de selección e testaxe e
eguadas, tanto públicos como privados
 Domador/a e/ou adestrador/a de cabalos
 Traballador/a de cría de cabalos
Gandaría ecolóxica
 Traballador/a cualificado/a en gandaría ecolóxica
 Traballador/a cualificado/a en explotacións agropecuarias
 Traballador/a cualificado/a de explotacións gandeiras
Horticultura e floricultura
 Traballador/a cualificado/a por conta allea en actividades hortícolas
 Tractorista
 Traballador/a cualificado/a por conta allea en explotacións de flor cortada
 Traballador/a cualificado/a por conta propia en explotacións de flor cortada
 Traballador/a cualificado/a por conta propia en actividades hortícolas
 Traballador/a agrícola en horticultura
 Floricultor/a
 Horticultor/a
 Aplicador/a de tratamentos fitosanitarios (nivel cualificado)
 Traballador/a cualificado/a por conta allea en floricultura e horticultura
Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes
 Aplicador/a de produtos fitosanitarios, nivel cualificado
 Traballador/a de hortas, viveiros e xardíns, en xeral
 Traballador/a cualificado/a na instalación de xardíns e zonas verdes
 Traballador/a cualificado/a de mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes
 Traballador/a cualificado/a por conta propia en empresa de xardinaría
 Traballador/a de campos deportivos

Nivel superior
Realización de procedementos experimentais con animais para
investigación e outros fins científicos
 Técnico/a de laboratorio de experimentación animal
 Técnico/a en experimentación con órganos, tecidos e células de
orixe animal
 Técnico/a de reprodución de animais para experimentación
 Técnico/a de análises de bioloxía molecular en centros de
experimentación animal
 Técnico/a de análises clínicas en veterinaria
 Técnico/a en unidades de estabulación de animais para
experimentación
 Persoal da categoría B en centros de animais para
experimentación
Xardinaría e restauración da paisaxe
 Deseñador/a de xardíns
 Asesor/a para xardinaría
 Usuario/a profesionais de produtos fitosanitarios (nivel
cualificado)
 Traballador/a de conservación de parques urbanos e de xardíns
históricos e botánicos
 Técnico/a en flores e/ou xardinaría
 Encargado/a ou capataz agrícola de hortas, invernadoiros,
viveiros ou xardíns, en xeral
 Asesor/a agrícola
Xestión da instalación e mantemento de céspedes en campos
deportivos
 Encargado/a da instalación de céspedes en campos deportivos
 Encargado/a de mantemento e restauración de céspedes en
campos deportivos.
Xestión da produción agrícola
 Encargado/a en flores e/ou xardinaría
 Encargado/a ou capataz agrícolas
 Xestor/a de produción agrícola, por conta propia ou allea
 Responsable de almacén agrícola
 Responsable de equipamentos de tratamentos terrestres
 Demostrador/a de prácticas agrícolas
 Encargado/a agropecuario
 Encargado/a en agronomía
 Encargado/a en viticultura e enotecnia
 Asesor/a agrícola
Xestión da produción de animais cinexéticos
 Encargado/a de producións cinexéticas en aulas da natureza,
granxas-escola, zoolóxicos ou outras instalacións que alberguen
e críen especies cinexéticas
 Encargado/a de instalacións, maquinaria, material e

Nivel básico

Nivel medio
 Traballador/a de parques urbanos, e de xardíns históricos e botánicos.
Manexo e mantemento de maquinaria agraria
 Tractorista-manipulador/a agrícola
 Condutor/a operador/a de maquinaria agrícola con motor
 Operador/a de maquinaria de xardinaría
 Operador/a de maquinaria de tratamentos fitosanitarios
 Condutor/a manipulador/a de colleitadoras
 Tractorista
Mantemento e mellora do hábitat cinexético-piscícola
 Guía de actividades de turismo cinexético-piscícola
 Tractorista-manipulador/a forestal
 Traballador/a especializado/a en inventario, seguimento e adecuación do hábitat natural e de especies
acuícolas continentais e cinexéticas
 Traballador/a especializado/a en repoboacións de especies cinexéticas e piscícolas e astacícolas
 Traballador/a cualificado/a por conta propia ou allea en actividades forestais e similares
 Auxiliar en traballos de control legal de depredadores ou especies invasoras
Produción avícola e cunícula intensiva
 Traballador/a cualificado/a en explotacións agropecuarias
 Técnico/a agropecuario/a
 Traballador/a de gandaría en xeral
 Traballador/a da cría de aves
 Traballador/a da cría de coellos
 Traballador/a cualificado/a de granxas avícolas e cunículas
Produción de animais cinexéticos
 Traballador/a de producións cinexéticas en aulas da natureza, granxas-escola, zoolóxicos ou outras
institucións que alberguen e críen especies cinexéticas
 Coidador/a de animais en reservas naturais
 Traballador/a cualificado/a en actividades gandeiras
 Traballador/a cualificado/a de explotacións cinexéticas
 Traballador/a de produción de animais cinexéticos
 Traballador/a de producións cinexéticas en institucións de investigación e experimentación que
alberguen especies cinexéticas
Produción de ovinos e caprinos
 Traballador/a de gandaría en xeral
 Traballador/a de gando ruminante en xeral
 Traballador/a de gando ovino e caprino de carne
 Traballador/a de gando ovino e caprino leiteiro
 Especialista en muxidura de pequenos ruminantes
 Coidador/a de gando ovino e caprino
 Gandeiro/a de gando ovino e caprino de leite ou carne
 Tosquiador/a
 Traballador/a cualificado/a de granxas de caprino e ovino

Nivel superior
equipamentos da explotación gandeira
 Responsable de produción en cooperativas ou outras sociedades
cinexéticas
 Responsable de empresas de servizos relacionadas coa
produción cinexética
 Encargado/a ou capataz de gandaría, en xeral
 Encargado/a ou capataz de explotacións cinexéticas
 Encargado/a de producións cinexéticas o que alberguen especies
cinexéticas en institucións de investigación e experimentación
Xestión da produción de sementes e plantas en viveiro
 Encargado/a de produción de sementes
 Encargado/a de almacén de expedicións de plantas, terróns de
céspede e/ou sementes
 Encargado/a ou capataz agrícola de hortas, viveiros e xardíns, en
xeral
 Encargado/a de viveiros, en xeral
 Encargado/a de propagación de plantas en viveiro
 Encargado/a de cultivo de plantas en viveiro
 Encargado/a de colleita de sementes e froitos en altura
Xestión da produción e colleita de cogomelos e trufas
 Encargado/a de cultivo de cogomelos e trufas
 Encargado/a de produción de planta micorrizada
 Encargado/a de colleita de cogomelos e trufas
 Encargado/a de aproveitamentos micolóxicos
Xestión da produción gandeira
 Responsable da produción en explotacións ou empresas
gandeiras
 Responsable en empresas de servizos relacionados coa
produción gandeira
 Responsable de inseminación artificial en explotacións gandeiras
ou en centros de recollida de seme
 Encargado/a de máquinas e equipamentos gandeiros
 Encargado/a ou capataz de gandaría, en xeral
 Responsable da produción en cooperativas, en sociedades
agrarias de transformación ou noutras asociacións de
gandeiros/as
Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas
 Traballador/a de conservación de parques urbanos, xardíns
históricos e botánicos
 Encargado/a de empresas que realizan tratamentos silvícolas
 Encargado/a de empresas de repoboacións
 Encargado/a de empresas que realicen traballos de corrección
hidrolóxico-forestal
 Encargado/a de empresas que realicen traballos de loita contra
pragas e enfermidades forestais
 Encargado/a de empresas que realicen traballos de construción e

Nivel básico

Nivel medio
Produción de sementes e plantas en viveiro
 Traballador/a cualificado/a en cultivo de plantas en viveiro
 Viveirista
 Traballador/a en viveiros, en xeral
 Traballador/a cualificado/a por conta propia en hortas, viveiros e xardíns
 Traballador/a cualificado/a por conta allea en hortas, viveiros e xardíns
 Traballador/a cualificado/a en propagación de plantas en viveiro
 Traballador/a cualificado/a en produción de sementes
 Aplicador de produtos fitosanitarios
 Tractorista-manipulador/a agrícola
 Enxertador/a
 Traballador/a especialista en colleita de sementes e froitos en altura
Produción e colleita de cogomelos e trufas
 Non aparecen na páxina do Incual
Produción intensiva de bovinos
 Traballador/a de gando bovino leiteiro
 Traballador/a cualificado/a de granxas de bovino, caprino e ovino
 Coidador/a de gando vacún
 Gandeiro/a de gando vacún de leite ou de carne
 Especialista en muxidura de vacún
 Traballador/a de gando vacún, en xeral
 Traballador/a de gando bovino de carne (excepto leiteiro)
Produción porcina intensiva
 Traballador/a cualificado/a de granxas de porcino
 Traballador/a cualificado/a en explotacións agropecuarias
 Técnico/a agropecuarios
 Traballador/a de gandaría en xeral
Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas
 Pinchador/a, cortador/a e outros traballadores/as forestais
 Traballador/a cualificado/a por conta propia en actividades forestais e asimiladas
 Traballador/a especialista de empresas de repoboación
 Traballador/a especialista de empresas que realicen traballos de corrección hidrolóxico-forestal
 Traballador/a especialista de empresas que realicen tratamentos silvícolas
 Traballador/a especialista de empresas que realicen traballos de construción e mantemento de camiños
 Traballador/a especialista por conta propia en traballos de repoboación e tratamentos silvícolas
 Aplicador/a de tratamentos fitosanitarios (nivel cualificado)

Nivel superior
mantemento de camiños forestais
 Práctico/a en topografía
 Técnico/a forestal e do medio natural. Traballador/a cualificado/a
en actividades forestais e do medio natural
 Encargado/a ou capataz forestal
 Traballador/a de granxa cinexética
Xestión dos aproveitamentos cinexético-piscícolas
 Encargado/a ou capataz de actividades de asistencia técnica
para a inventariación, a planificación e o seguimento do hábitat
acuícola continental e do hábitat das especies cinexéticas
 Encargado/a ou capataz de repoboacións cinexéticas, piscícolas
e astacícolas
 Encargado/a ou capataz de traballos de adecuación do hábitat
acuícola continental e das especies cinexéticas
 Encargado/a de parque natural, reserva de caza da
administración, coto público, etc., tanto da Administración como
de universidades ou centros de investigación
 Traballador/a especializado/a en actividades de control legal de
depredadores ou especies invasoras
 Coordinador/a de traballos de vixilancia rural
Xestión dos aproveitamentos forestais
 Encargado/a ou capataz forestal
 Encargado/a en empresas de aproveitamentos forestais
Xestión e mantemento de árbores e palmeiras ornamentais
 Arborista
 Especialista en árbores e palmeiras ornamentais
 Xestor/a de árbores e palmeiras ornamentais en empresas de
urbanismo, xardinaría ou paisaxismo
 Especialista en poda en altura
Xestión integrada do control fitosanitario
 Asesor/a na venda de produtos fitosanitarios
 Asesor/a en xestión integrada de pragas vexetais

Acreditación da experiencia profesional
A través do sistema avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias profesionais da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pode obter para os/as seus/súas empregados/as o
recoñecemento de unidades de competencia que, en conxunto, levan ao recoñecemento de cualificacións conducentes á obtención dun certificado de profesionalidade ou parte dun título, e que acreditan que o/a
traballador/a ten unha serie de competencias profesionais.

Unidades de competencia

Nivel básico
 Apañar froitos, sementes, fungos, plantas e outros
produtos forestais comercializables
 Atender e prestar servizos ao público en floraría
 Realizar actividades auxiliares de repoboación, de
corrección hidrolóxica, e de construción e
mantemento de infraestruturas forestais
 Realizar actividades auxiliares en aproveitamentos
madeireiros
 Realizar actividades auxiliares en tratamentos
silvícolas
 Realizar actividades auxiliares nas operacións de
descortizadura
 Realizar actividades auxiliares no control de
axentes causantes de pragas e enfermidades ás
plantas forestais
 Realizar o pastoreo do gando
 Realizar operacións auxiliares de manexo da
produción en explotacións gandeiras
 Realizar operacións auxiliares de mantemento de
instalacións e manexo da maquinaria e dos
equipamentos en explotacións gandeiras
 Realizar operacións auxiliares de mantemento de
instalacións, maquinaria, equipamentos e
ferramentas de floraría
 Realizar operacións auxiliares de reprodución en
gandaría
 Realizar operacións auxiliares nos coidados
culturais e de colleita de cultivos, e no mantemento
das instalacións en explotacións agrícolas
 Realizar operacións auxiliares para a instalación de
xardíns, parques e zonas verdes
 Realizar operacións auxiliares para a preparación
do terreo, a sementeira e a plantación de cultivos
agrícolas
 Realizar operacións auxiliares para a produción e o
mantemento de plantas en viveiros e centros de
xardinaría
 Realizar operacións auxiliares para a rega, a
fertilización e a aplicación de tratamentos en
cultivos agrícolas
 Realizar operacións auxiliares para o mantemento
de xardíns, parques e zonas verdes

Nivel medio



































Alimentar e realizar o manexo xeral e os primeiros auxilios ao gando equino
Controlar as pragas, as enfermidades, as malas herbas e as fisiopatías
Controlar e manexar o estado sanitario do agroecosistema
Coordinar e realizar as actividades propias de empresas de floraría
Desbravar poldros
Determinar o tipo de explotación e instalar a abellariza
Domar poldros á corda
Dominar as técnicas básicas de monta a cabalo
Instalar xardíns de interior e de exterior, e zonas verdes
Manexar e realizar o mantemento de equipamentos de aplicación de fertilizantes e produtos
fitosanitarios
Manexar e realizar o mantemento de equipamentos de colleita, carga, descarga e transporte
de produtos agrarios
Manexar e realizar o mantemento de equipamentos de preparación do solo
Manexar e realizar o mantemento de equipamentos de sementeira e plantación
Manexar e realizar o mantemento de equipamentos para efectuar coidados culturais
Manexar e realizar o mantemento de máquinas agrícolas de accionamento e tracción
Manexar o solo e realizar os labores culturais e de colleita en explotacións ecolóxicas
Manexar tractores e montar instalacións agrarias, e realizar o seu mantemento
Manexar tractores forestais e realizar o seu mantemento
Manter e mellorar xardíns de interior e de exterior, e zonas verdes
Montar e manter as instalacións, maquinaria e os equipamentos da explotación gandeira
Obter e acondicionar os produtos das colmeas
Preparar e acondicionar o gando equino para a súa presentación en exhibicións e concursos
Preparar o terreo e implantar cultivos en explotacións ecolóxicas
Preparar o terreo e implantar pastos e cultivos herbáceos en explotacións gandeiras
ecolóxicas
Producir animais e produtos animais ecolóxicos
Producir aves para reprodución e obtención de carne e ovos
Producir coellos para reprodución e obtención de carne
Realizar a colleita de cogomelos e trufas
Realizar a monta inicial de poldros
Realizar as operacións de cultivo, colleita, transporte e almacenamento dos cultivos herbáceos
Realizar as operacións de cultivo, colleita, transporte e almacenamento dos cultivos hortícolas
e de flor cortada
Realizar as operacións de envasamento e almacenamento de mel y pole
Realizar as operacións de manexo da abellariza
Realizar as operacións de preparación e acabamento da ferraxe de equinos

Nivel superior
 Asistir á atención clínica veterinaria en animais de granxa e
produción
 Avaliar árbores e palmeiras ornamentais
 Controlar as poboacións de predadores das especies acuícolas
continentais e cinexéticas
 Controlar e organizar a desteta e as actividades de recría dos
poldros
 Controlar e organizar as actividades con sementais, eguas
reprodutoras e poldros lactantes
 Desenvolver programas de bioseguridade en explotacións
gandeiras
 Desenvolver programas sanitarios e tratamentos colectivos en
animais de granxa e produción
 Deseñar composicións e ornamentacións de arte floral
 Determinar a aplicación de ferraxes ortopédicas e/ou terapéuticas
en equinos
 Organizar e supervisar a instalación de céspede en campos
deportivos
 Organizar e supervisar as actividades de floraría
 Organizar e supervisar as operacións de inventario e seguimento
do hábitat natural
 Organizar e supervisar o mantemento e a recuperación de
céspede en campos deportivos
 Programar e organizar as operacións de cultivo
 Realizar composicións innovadoras e ornamentacións especiais
de arte floral e supervisar os traballos do obradoiro da floraría
 Realizar operacións topográficas en traballos de agricultura,
xardinaría e montes
 Supervisar as tarefas de doma básica e manexo de cabalos para
fins recreativos, de traballo e deportivos, e en exhibicións e/ou
concursos
 Xestión da produción de ungulados cinexéticos
 Xestionar a colleita de cogomelos e trufas
 Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as instalacións da
explotación agrícola
 Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as instalacións da
explotación forestal
 Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as instalacións de
xardinaría
 Xestionar a produción de aves cinexéticas

Nivel básico
 Realizar traballos auxiliares na elaboración de
composicións con flores e plantas
 Recibir e acondicionar materias primas e materiais
de floraría

Nivel medio
































Realizar composicións con plantas
Realizar composicións florais
Realizar o abatemento e o procesamento de árbores con motoserra
Realizar o abatemento e procesamento de árbores con colleitadora forestal
Realizar o asentamento do casco, a forxa, a adaptación e a colocación de ferraduras e outros
materiais de ferraxe en equinos
Realizar o cultivo extensivo de fungos saprobios e micorrícicos
Realizar o cultivo intensivo de cogomelos saprófitos
Realizar o desembosque e o tratamento dos subprodutos forestais
Realizar o manexo do gando equino durante a súa reprodución e recría
Realizar operacións de cultivo de plantas e terróns de céspede en viveiro
Realizar operacións de manexo racional do gando en explotacións ecolóxicas
Realizar operacións de micorrización e de produción de plantas micorrizadas
Realizar operacións de produción de aves cinexéticas
Realizar operacións de produción de lagomorfos cinexéticos
Realizar operacións de produción de sementes
Realizar operacións de produción de ungulados cinexéticos
Realizar operacións de produción en porcas de reposición, reprodutores e porcos lactantes
Realizar operacións de produción en porcos de recría e ceba
Realizar operacións de propagación de plantas en viveiro
Realizar operacións de repoboación forestal e de corrección hidrolóxico-forestal
Realizar os labores de preparación do terreo e de sementeira e/ou transplante en cultivos
herbáceos
Realizar os labores de preparación do terreo e de sementeira e/ou transplante en cultivos
hortícolas e de flor cortada
Realizar os labores de produción e de colleita de pastos e cultivos herbáceos para
alimentación en gandaría ecolóxica
Realizar traballos de descortizadura
Realizar traballos de inventario de especies animais e vexetais do hábitat natural
Realizar traballos de mantemento e mellora do hábitat das especies cinexéticas
Realizar traballos de repoboación de especies acuícolas continentais e de conservación e
mellora do seu hábitat
Realizar traballos de repoboación de especies cinexéticas
Realizar traballos en altura nas árbores
Realizar tratamentos silvícolas
Vender e informar sobre produtos e servizos de floraría

Nivel superior


























Xestionar a produción de lagomorfos cinexéticos
Xestionar a produción de sementes
Xestionar a venda e o servizo de atención ao público en floraría
Xestionar as instalacións, a maquinaria, os materiais e os
equipamentos da explotación gandeira
Xestionar as operacións de colleita e conservación de produtos
agrícolas
Xestionar as operacións de micorrización e de produción de
plantas micorrizadas
Xestionar as operacións de propagación de plantas en viveiro
Xestionar as operacións de repoboación forestal e de corrección
hidrolóxico-forestal
Xestionar as repoboacións de especies cinexéticas
Xestionar e executar a instalación de parques e xardíns e a
restauración da paisaxe
Xestionar e realizar a conservación de parques e xardíns
Xestionar e realizar a plantación de árbores e palmeiras
ornamentais
Xestionar e realizar o mantemento e a conservación de árbores e
palmeiras ornamentais
Xestionar o cultivo de plantas e terróns de céspede en viveiro
Xestionar o cultivo extensivo de fungos saprobios e micorrícicos
Xestionar o cultivo intensivo de cogomelos saprofitas
Xestionar os aproveitamentos forestais madeireiros
Xestionar os aproveitamentos forestais non madeireiros
Xestionar os labores de preparación do terreo e de implantación
de cultivos
Xestionar os procesos de produción de animais de recría e de
ceba
Xestionar os procesos de produción de animais de reposición, de
reprodutores e crías, e de leite
Xestionar os procesos de produción de aves e de ovos
Xestionar os traballos derivados da planificación do hábitat das
especies cinexéticas
Xestionar os traballos derivados da planificación e do seguimento
do hábitat acuícola continental
Xestionar os tratamentos silvícolas

