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Familia profesional

Transporte e
mantemento de
vehículos

Formación e acreditación
Un ámbito de traballo, como por exemplo o de MANTEMENTO DE
VEHÍCULOS, 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

Nivel
especialización

Títulos FP

Certificados de profesionalidade

Mantemento de
Automoción
vehículos

Operacións
auxiliares
Planiﬁcación
e controlde
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da área de en
electromecánica
electromecánicade

Electromecánica
Mantemento dede
vehículos
vehículos
automóviles
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de
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mantemento
en
eléctricos e electrónicos de
electromecánica
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vehículos

Operacións auxiliares de
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electromecánica de
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non referida no catálogo de
cualiﬁcacións

Especialista
TMV050_3
Planiﬁcación e control da
área de electromecánica

Nivel superior
Xefe/a da área
electromecánica

MANTEMENTO
DE VEHÍCULOS
Nivel medio

TMV197_2
Mantemento dos sistemas
eléctricos e electrónicos de
vehículos

Electricista electrónico/a
de mantemento e
reparación en automoción

Nivel básico
Axudante na área de
electromecánica

TMV195_1
Operacións auxiliares de
mantemento en
electromecánica de vehículos

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.

Nivel básico

Ciclos formativos

Mantemento de vehículos
 Axudante na área de carrozaría.
 Auxiliar de almacén de recambios
 Operario/a en empresas de substitución de
cristais.
 Axudante na área de electromecánica.
 Operario/a de taller de mecánica rápida.

Nivel medio

Nivel superior

Carrozaría
Automoción
 Xefe/a da área de electromecánica.
 Chapista reparador/ora de carrozaría de automóbiles, vehículos pesados,
tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construción e obras  Recepcionista de vehículos.
públicas, e material ferroviario.
 Xefe/a de taller de vehículos de motor.
 Instalador/ora de cristais e montador/ora de accesorios.
 Encargado/a de ITV.
 Pintor/ora de carrozaría de automóbiles, vehículos pesados, tractores,
 Perito/a taxador/ora de vehículos.
maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construción e obras públicas,
 Xefe/a de servizo.
e material ferroviario.
Mantemento de embarcacións deportivas e de
 Encargado/a da área de recambios.
Electromecánica de vehículos automóbiles
recreo
 Encargado/a da área comercial de equipamentos
 Electronicista de vehículos.
 Auxiliar de carpinteiro/a de ribeira.
relacionados cos vehículos.
 Electricista electrónico de mantemento e reparación en automoción.
 Auxiliar de pintor/ora de embarcacións.
 Xefe/a da área de carrozaría: chapa e pintura.
Mecánico/a de automóbiles.
 Auxiliar de mantemento de elementos de
Mantemento aeromecánico de avións con motor de

Electricista de automóbiles.
plástico reforzado con fibra.
turbina
 Auxiliar de mantemento de sistemas mecánicos  Electromecánico/a de automóbiles.
 Técnico/a de mantemento aeromecánico de motores de
 Mecánico/a de motores e os seus sistemas auxiliares, de automóbiles e
de embarcacións.
turbina.
motocicletas.
 Auxiliar de mantemento de sistemas eléctricos e
 Técnico/a de mantemento de sistemas en hangar ou
electrónicos de embarcacións e de mantemento  Reparador/ora de sistemas pneumáticos e hidráulicos.
taller.
de aparellos de embarcacións.
 Reparador/ora de sistemas de transmisión e freos.
 Técnico/a axustador de motores de turbina.
 Reparador/ora de sistemas de dirección e suspensión.
 Técnico/a e axustador/a de equipamentos eléctricos e
 Operario/a de ITV.
electrónicos.
 Instalador/ora de accesorios en vehículos.
 Técnico/a de mantemento de estruturas en hangar ou
 Operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios.
taller.
 Eectromecánico/a de motocicletas, vendedor/ora distribuidor/ora de recambios  Técnico/a de ensaios non destrutivos.
e equipamentos de diagnose.
 Técnico/a mecánico/a de liña.
Electromecánica de maquinaria
 Técnico/a técnico/a en mantemento de sistemas
mecánicos e eléctricos de simuladores de voo e na
 Electromecánico/a de maquinaria agrícola, de máquinas de industrias
fabricación e na montaxe de elementos e compoñentes.
extractivas, de máquinas de edificación e obra civil, electromecánico/a
axustador/ora de equipamentos de inxección diésel.
Mantemento aeromecánico de helicópteros con motor
 Verificador/ora de maquinaria agrícola e industrial.
de turbina
 Reparador/ora de sistemas pneumáticos e hidráulicos, reparador/ora de
 Técnico/a de mantemento aeromecánico de motores de
sistemas de transmisión e freos, de sistemas de dirección e suspensión.
turbina.
 Instalador/ora de accesorios.
 Técnico/a de mantemento de sistemas en hangar ou
taller.
 Vendedor/ora distribuidor/ora de recambios e equipamentos de diagnose.
 Técnico/a axustador/a de motores de turbina.
 Operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios.

Nivel Especialización

Nivel básico

Nivel medio
Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo
 Carpinteiro/a (montador/a-reparador/a de moblaxe) en embarcacións de
recreo.
 Carpinteiro/a de ribeira (mantemento de estruturas, cascos e cubertas de
embarcacións de recreo de madeira).
Montaxe de estruturas e instalación de sistemas aeronáutico
 Montador/a de sistemas hidráulicos e pneumáticos das aeronaves.
 Montador/a de plantas de potencia e sistemas mecánicos das aeronaves.
 Montador/a de sistemas eléctricos e electrónicos das aeronaves.
 Montador/a de elementais e estruturas das aeronaves.
 Operador/a de verificación e probas funcionais dos sistemas montados na
aeronave.
 Selador/a de elementais e estruturas das aeronaves.
 Operador/a de protección de superficies e pintado de aeronaves.
Mantemento de embarcacións de recreo
 Mantedor/a xeneralista de embarcacións de recreo.
Condución de vehículos de transporte por estrada
 Condutor/a de camión TIR (transporte internacional).
 Condutor/a de camión de mercadorías perigosas.
 Condutor/a de camión con remolque e/ou de tractocamión.
 Condutor/a de cisternas.
 Condutor/a de vehículo frigorífico.
 Condutor/a de portavehículos.
 Condutor/a de formigoneira.
 Condutor/a de vehículo basculante.
 Condutor/a de vehículos autoabatibles (dumper).
 Condutor/a de vehículos guindastre de auxilio en estrada.
 Condutor/a de vehículos especiais.
 Condutor/a de vehículos de transporte de animais vivos.
 Condutor/a de vehículos destinados a transporte de viaxeiros/as por estrada.
 Condutor/a de autobús urbano.
 Condutor/a de autobús interurbano.
 Condutor/a de autobús internacional.
 Condutor/a de autobús escolar.
 Condutor/a de taxi.
 Condutor/a profesional de automóbil.
 Condutor/a profesional de vehículo de transporte de pasaxeiros/as de ata nove
prazas.
 Condutor/a de furgoneta ata 3.500 quilos.
Mantemento de material rodante ferroviario
 Técnico/a en mantemento de sistemas pneumáticos e de freo de material
rodante ferroviario.
 Técnico/a de mantemento de motores diésel.
 Técnico/a en mantemento de sistemas eléctricos de material rodante

Nivel superior
 Técnico/a e axustador/a de equipamentos eléctricos e
electrónicos.
 Técnico/a de mantemento de estruturas en hangar ou
taller.
 Técnico/a de ensaios non destrutivos.
 Mecánico/a de liña.
 Técnico/a en mantemento de sistemas mecánicos e
eléctricos de simuladores de voo.
 Técnico/a na fabricación e na montaxe de elementos e
compoñentes.
Mantemento aeromecánico de helicópteros con motor
de pistón
 Técnico/a de mantemento aeromecánico de motores de
pistón.
 Técnico/a de mantemento de sistemas en hangar ou
taller.
 Técnico/a axustador/a de motores de pistón.
 Técnico/a e axustador/a de equipamentos eléctricos e
electrónicos.
 Técnico/a de mantemento de estruturas en hangar ou
taller.
 Técnico/a de ensaios non destrutivos.
 Mecánico/a de liña.
 Técnico/a en mantemento de sistemas mecánicos e
eléctricos de simuladores de voo.
 Técnico/a na fabricación e na montaxe de elementos e
compoñentes.
Mantemento de sistemas electrónicos e aviónicos en
aeronaves
 Técnico/a de mantemento de sistemas aviónicos.
 Técnico/a de mantemento de sistemas electrónicos e
aviónicos en hangar ou taller.
 Técnico/a e axustador/a de equipamentos eléctricos e
electrónicos.
 Mecánico/a de liña.
 Técnico/a en mantemento de sistemas mecánicos e
eléctricos de simuladores de voo.
 Técnico/a na fabricación e na montaxe de elementos e
compoñentes.
Mantemento aeromecánico de avións con motor de
pistón
 Técnico/a de mantemento aeromecánico de motores de
pistón.
 Técnico/a de mantemento de sistemas en hangar ou
taller.
 Técnico/a axustador/a de motores de pistón.
 Técnico/a e axustador/a de equipamentos eléctricos e

Nivel Especialización

Nivel básico

Nivel medio















ferroviario.
Reparador/a de sistemas eléctricos de material rodante ferroviario.
Técnico/a en mantemento de sistemas electrónicos de material rodante
ferroviario.
Técnico/a en cargas e descargas de software, análise de diagnose e redes de
comunicación interna.
Técnico/a en mantemento de sistemas de tracción e motores.
Técnico/a en mantemento de sistemas de confortabilidade, seguridade e
comunicación de material rodante ferroviario.
Reparador/a de sistemas de seguridade e comunicación de material rodante
ferroviario.
Técnico/a en mantemento de sistemas de bogies, choque e arrastre.
Axente de acompañamento de trens.
Vendedor/a distribuidor/a de recambios e equipamentos para material rodante.
Visitador/a de recambios e equipamentos para material rodante.
Operario/a de empresas dedicadas á fabricación, á montaxe e á
comercialización de equipamentos e repostos para material rodante.
Operario/a montador/a de subsistemas de material rodante ferroviario.
Instalador/a de accesorios de material rodante ferroviario.
Reparador/a de sistemas mecánicos e pneumáticos de material rodante
ferroviario.

Nivel superior






electrónicos.
Técnico/a de mantemento de estruturas en hangar ou
taller.
Técnico/a de ensaios non destrutivos.
Mecánico/a de liña.
Técnico/a en mantemento de sistemas mecánicos e
eléctricos de simuladores de voo.
Técnico/a na fabricación e na montaxe de elementos e
compoñentes.

Nivel Especialización

Nivel básico

Cualificacións

Operacións auxiliares de asistencia á
pasaxe, ás equipaxes, ás mercadorías e
ás aeronaves en aeroportos
 Axente auxiliar de handling de carga
(mercadorías e correo)
 Axente auxiliar de handling rampla
 Axente auxiliar de handling de
pasaxeiros/as
 Axente xeral de servizos auxiliares
 Auxiliar de rampla
 Axente auxiliar PMR
 Axente aeroportuario/a auxiliar de carga
 Axente aeroportuario/a auxiliar de rampla
 Axente aeroportuario/a auxiliar de
pasaxeiros/as
 Axente aeroportuario/a auxiliar PMR
Operacións auxiliares de mantemento
aeronáutico
 Auxiliar de mantemento de aeronaves en
liña
 Auxiliar de mantemento de interiores de
aeronaves
 Auxiliar de mantemento de aeronaves en
taller
 Auxiliar de rampla
Operacións auxiliares de mantemento de
carrozaría de vehículos
 Operario/a en centro autorizado de
tratamento (CAT)
 Axudante na área de carrozaría de
vehículos
 Operario/a de empresas de mantemento
de cristais de vehículos
Operacións auxiliares de mantemento de
elementos estruturais e de recubrimento
de superficies de embarcacións
deportivas e de recreo
 Auxiliar de pintor/a de embarcacións
 Auxiliar de mantemento de elementos de
plástico reforzado con fibra
 Auxiliar de carpinteiro/a de ribeira
Operacións auxiliares de mantemento de
sistemas e equipamentos de
embarcacións deportivas e de recreo
 Auxiliar de mantemento de sistemas
mecánicos de embarcacións
 Auxiliar de mantemento de sistemas

Nivel medio
Asistencia á pasaxe, ás tripulacións, ás aeronaves e ás mercadorías en aeroportos
 Axente de coordinación (compañía aérea)
 Axente administrativo/a de folla de carga
 Axente administrativo/a de facturación e embarque
 Axente aeroportuario/a de carga e rampla
 Técnico/a de atención a pasaxeiros/as, usuarios/as e clientes/as
 Técnico/a de operacións na área de movemento
 Técnico/a de programación e operacións
 Axente de pasaxeiros/as
Condución de autobuses
 Condutor/a de autobús
 Condutor/a de autocar
 Condutor/a de vehículos destinados a transporte de viaxeiros/as por estrada
Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada
 Condutor/a de camións
 Condutor/a de vehículos de transporte de mercadorías perigosas por estrada
 Condutor/a de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada
Condución profesional de vehículos, turismos e furgonetas
 Condutor/a de taxi
 Condutor/a profesional de automóbil
 Condutor/a profesional de vehículo de transporte de pasaxeiros/as de ata nove prazas
 Condutor/a de furgoneta ata 3.500 quilos
 Repartidor/a condutor/a de furgoneta ata 3.500 quilos
Embelecemento e decoración de superficies de vehículos
 Rotulista de vehículos
 Decorador/a de superficies de automóbiles, maquinaria de obras públicas e agrícola, vehículos pesados,
motocicletas e material ferroviario
 Rotulista de embarcacións
Mantemento da planta propulsora, as máquinas e os equipamentos auxiliares de embarcacións
deportivas e de recreo
 Electromecánico/a de mantemento e instalación de planta propulsora, máquinas e equipamentos auxiliares
de embarcacións deportivas e de recreo
 Mecánico/a axustador/a de motores e equipamentos de inxección (diésel e gasolina)
 Mecánico/a axustador/a de motores de gasolina en vehículos
 Mecánico/a axustador/a de motores diésel en vehículos
 Mecánico/a axustador/a de motores en maquinaria pesada, agrícola e/ou industrial autopropulsada
 Mecánico/a axustador/a de motores e grupos mecánicos navais en estaleiros
 Mecánico/a reparador/a de equipamentos de refrixeración e climatización en embarcacións deportivas e de
recreo
 Mantedor/a de aire acondicionado e fluídos en embarcacións deportivas e de recreo
Mantemento de aparellos de embarcacións deportivas e de recreo
 Especialista en confección e mantemento de velas e outros elementos téxtiles
 Cortador/a de toldos, velas de barco, tendas de campaña e similares
 Especialista en mantemento de enxarcias

Nivel superior
Organización e supervisión do mantemento de elementos
estruturais e de recubrimento de superficies de embarcacións
deportivas e de recreo
 Xefe/a de taller de pintura de embarcacións deportivas e de recreo
 Xefe/a de equipos e/ou encargado/a de pintores/as de
embarcacións deportivas e de recreo
 Xefe/a de taller de mantemento de elementos de madeira de
embarcacións deportivas e de recreo
 Xefe/a de mantemento de elementos de plástico reforzado con
fibras e resinas epoxi de embarcacións deportivas e de recreo
 Perito/a taxador/a de embarcacións deportivas e de recreo
 Mestre/a calafate
 Encargado/a de taller de carpintaría de madeira
Organización e supervisión do mantemento do aparello de
embarcacións deportivas e de recreo
 Xefe/a de taller de mantemento de aparellos
 Encargado/a de taller de mantemento de aparellos
 Xefe/a de taller de confección e mantemento de velas e outros
elementos téxtiles
 Perito/a taxador/a de embarcacións deportivas e de recreo
Organización e supervisión do mantemento dos sistemas e
equipamentos de embarcacións deportivas e de recreo
 Xefe/a de taller de sistemas de propulsión e goberno de
embarcacións deportivas e de recreo
 Encargado/a de taller de sistemas de propulsión e goberno de
embarcacións deportivas e de recreo
 Xefe/a de taller de sistemas eléctricos e electrónicos de
embarcacións deportivas e de recreo
 Xefe/a de taller de sistemas de frío e climatización e de servizo de
fluídos de embarcacións deportivas e de recreo
 Perito/a taxador de embarcacións deportivas e de recreo
Planificación e control da área de carrozaría
 Xefe/a de taller de carrozaría: chapa e pintura
 Recepcionista de vehículos
 Encargado/a de taller
 Encargado/a de ITV
 Perito/a taxador/a de vehículos
 Xefe/a de vendas
 Recepcionista
Planificación e control da área de electromecánica
 Recepcionista
 Xefe/a da área electromecánica
 Encargado/a de taller de electromecánica
 Encargado/a de ITV
 Perito/a taxador de vehículos

Nivel básico

Nivel medio

Nivel superior

eléctricos e electrónicos de embarcacións  Especialista en mantemento de arboradura
 Xefe/a de servizo
 Especialista en mantemento de sistemas de control de enxarcias e arboradura
 Encargado/a área comercial
 Auxiliar de mantemento de aparellos de
embarcacións
Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos
Tripulación de cabina de pasaxe
Operacións auxiliares de mantemento en
 Tripulante de cabina de pasaxeiros/as
 Chapista reparador/a de elementos amovibles e conformados de materiais metálicos e sintéticos de
electromecánica de vehículos
automóbiles, maquinaria de obras públicas e agrícolas, vehículos pesados, motocicletas e material ferroviario
 Axudante na área de electromecánica
e aeronáutico
 Instalador/a de cristais en vehículos
 Operario/a en taller de mantemento de
pneumáticos
 Montador/a en liñas de ensamblaxe de automoción
 Operario/a en centro autorizado de
Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos
tratamento (CAT)
 Chapista industrial
 Operario/a de taller de mecánica rápida
 Chapista reparador/a de estruturas de automóbiles, maquinaria agrícola e de obras públicas, vehículos
pesados, motocicletas, material ferroviario e aeronaves
 Chapista de grandes transformacións opcionais de vehículos, equipamentos e apeiros
Mantemento de sistemas de rodaxe e transmisión de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de
edificación e obra civil, e dos seus equipamentos e apeiros
 Operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios
 Vendedor/a distribuidor/a de recambios e equipamentos de diagnose
 Electromecánico/a reparador/a de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil
 Electromecánico/a de taller de fabricación de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e
obra civil
 Electromecánico/a de taller de mantemento de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación
e obra civil
Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles
 Reparador/a de sistemas pneumáticos e hidráulicos
 Reparador/a de sistemas de transmisión e freos
 Reparador/a sistemas de dirección e suspensión
 Operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios
 Vendedor/a distribuidor/a de recambios e equipamentos de diagnose
Mantemento de sistemas eléctricos e electrónicos de material rodante ferroviario
 Reparador/a de sistemas eléctricos de material rodante ferroviario
 Reparador/a de sistemas electrónicos de material rodante ferroviario
 Reparador/a de sistemas de seguridade e comunicación de material rodante ferroviario.
Mantemento do motor e dos sistemas eléctricos, de seguridade e de confortabilidade de maquinaria
agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil
 Operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios
 Vendedor/a distribuidor/a de recambios e equipamentos de diagnose
 Electromecánico/a reparador/a de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil
 Electromecánico/a axustador/a de equipamentos de inxección diésel
 Verificador/a de maquinaria agrícola e industrial
 Electromecánico/a axustador/a e/ou reparador/a de maquinaria agrícola en xeral
Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares
 Mecánico/a de motor e os seus sistemas auxiliares en automóbiles
 Mecánico/a de motor e os seus sistemas auxiliares en vehículos industriais
 Mecánico/a de motor e os seus sistemas auxiliares en motocicletas

Nivel básico

Nivel medio





Mecánico/a de motor e os seus sistemas auxiliares en maquinaria agrícola e de obras públicas
Mecánico/a de equipamentos diésel
Operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios
Mecánico/a de motor e os seus sistemas auxiliares en material rodante ferroviario

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos
 Electricista de vehículos industriais e de maquinaria de obras públicas e agrícola
 Electronicista de vehículos
 Electricista electrónico/a de mantemento e reparación en automoción
 Electricista de automóbil
Mantemento dos sistemas mecánicos de material rodante ferroviario
 Xefe/a de equipo de taller de motores e material ferroviario
 Reparador/a de sistemas mecánicos, pneumáticos e hidráulicos de material rodante ferroviario
 Mecánico/a axustador/a de motores de vehículos ferroviarios de tracción
Mantemento e instalación de sistemas eléctricos e electrónicos de embarcacións deportivas e de recreo
 Electricista naval
 Electricista de mantemento e reparación de motores, dínamos e transformadores
 Electrónico/a de mantemento e reparación de equipamentos de radiocomunicacións
 Instalador/a de equipamentos e sistemas de comunicación en embarcacións deportivas e de recreo.
Operacións de mantemento de elementos de madeira de embarcacións deportivas e de recreo
 Carpinteiro/a de embarcacións deportivas e de recreo
 Calafate
 Carpinteiro/a de ribeira
Pintura de vehículos
 Pintor/a de aeronaves
 Pintor/a de vehículos, en xeral
 Pintor/a de embarcacións
 Pintor/a de material rodante ferroviario
Pintura, reparación e construción de elementos de plástico reforzado con fibra de embarcacións
deportivas e de recreo
 Pintor/a de estruturas metálicas e cascos de buques
 Especialista en mantemento de elementos de compoñentes de plástico reforzado con fibra
 Especialista en procesos de fabricación de elementos de compoñentes de plástico reforzado con fibra
 Vernizador/a lacador/a de artesanía de madeira
 Vernizador/a lacador/a de mobles de madeira
 Pintor/a de embarcacións deportivas e de recreo

Nivel superior

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
  Desmontar, montar e substituír elementos
amovibles simples dun vehículo
 Desmontar, montar e substituír elementos
eléctricos simples do vehículo
 Desmontar, montar e substituír elementos
mecánicos simples do vehículo
 Efectuar operacións de mecanizado básico
 Realizar operacións auxiliares de
asistencia á aeronave
 Realizar operacións auxiliares de
asistencia á pasaxe en aeroportos
 Realizar operacións auxiliares de
asistencia ás equipaxes en aeroportos
 Realizar operacións auxiliares de
asistencia ás mercadorías na terminal de
carga aérea
 Realizar operacións auxiliares de
mantemento e servizos en taller de
aeronaves
 Realizar operacións auxiliares de
mantemento e servizos na aeronave
 Realizar operacións auxiliares de
preparación de superficies
 Realizar operacións auxiliares de
protección e embelecemento de superficies
de embarcacións deportivas e de recreo
 Realizar operacións auxiliares de
reparación de elementos de madeira de
embarcacións deportivas e de recreo
 Realizar operacións auxiliares de
reparación de elementos de plástico
reforzado con fibra de embarcacións
deportivas e de recreo
 Realizar operacións auxiliares no
mantemento da planta propulsora, das
máquinas e dos seus equipamentos
asociados de embarcacións deportivas e
de recreo
 Realizar operacións auxiliares no
mantemento de aparellos de embarcacións
deportivas e de recreo
 Realizar operacións auxiliares no

Nivel medio






























Asistir a aeronave en rampla
Atender a pasaxe e outras persoas usuarias do aeroporto
Confeccionar e manter velas e outros elementos téxtiles auxiliares de embarcacións deportivas e de recreo
Construír, adaptar e montar pezas e estruturas de plástico reforzado con fibra de embarcacións deportivas e
de recreo
Despachar e vixiar voos
Efectuar o embelecemento de superficies
Instalar e reparar os sistemas de comunicacións, socorro e seguridade marítima de embarcacións deportivas
e de recreo
Instalar e reparar os sistemas electrónicos de navegación e instrumentación de embarcacións deportivas e
de recreo
Manter e instalar os sistemas de distribución e os circuítos de corrente eléctrica de embarcacións deportivas
e de recreo
Manter e instalar os sistemas de frío e climatización de embarcacións deportivas e de recreo
Manter e instalar os sistemas de xeración e acumulación de enerxía eléctrica, e os motores eléctricos de
embarcacións deportivas e de recreo
Manter e modificar elementos interiores de madeira de embarcacións deportivas e de recreo
Manter motores diésel
Manter o motor térmico
Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos
Manter os sistemas auxiliares do motor térmico
Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos
Manter os sistemas de dirección e suspensión de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de
edificación e obra civil
Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos
Manter os sistemas de transmisión e freos
Manter os sistemas de transmisión e freos de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación
e obra civil
Manter os sistemas eléctricos, de seguridade e de confortabilidade de maquinaria agrícola, de industrias
extractivas e de edificación e obra civil
Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, de dirección e de suspensión
Manter sistemas de suspensión e freos de material rodante ferroviario
Manter sistemas de transmisión, apoio, rodaxe e elementos de acoplamento de material rodante ferroviario
Manter sistemas eléctrico-electrónicos de alimentación, tracción, iluminación e sinalización de material
rodante ferroviario
Manter sistemas eléctrico-electrónicos de comunicación, seguridade e confortabilidade de material rodante
ferroviario
Montar e manter equipamentos e apeiros de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e
obra civil
Montar e manter os sistemas de abastecemento de fluídos e servizos de auga de embarcacións deportivas e

Nivel superior
 Actuar fronte a incidencias imputables a factores humanos da
tripulación que poidan afectar a seguridade do voo
 Aplicar os procedementos de supervivencia en caso de
incidente en transporte aéreo
 Comunicarse en inglés a nivel de usuario independente no
ámbito aeroportuario
 Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario competente, no
transporte aéreo de pasaxe
 Desenvolver a operativa de emerxencia relacionada coa
seguridade da pasaxe en transporte aéreo
 Desenvolver a operativa normal e anormal relacionada coa
seguridade das pasaxe en transporte aéreo
 Organizar e supervisar a confección e o mantemento de velas
e elementos téxtiles auxiliares de embarcacións deportivas e
de recreo
 Organizar e supervisar a reparación de elementos de madeira
de embarcacións deportivas e de recreo
 Organizar e supervisar a reparación de elementos de plástico
reforzado con fibras e resinas epoxi de embarcacións
deportivas e de recreo
 Organizar e supervisar as operacións de preparación,
protección e embelecemento de superficies de embarcacións
deportivas e de recreo
 Organizar e supervisar o mantemento da arboradura e a
enxarcia de embarcacións deportivas e de recreo
 Organizar e supervisar o mantemento dos sistemas de frío e
climatización e de servizo de fluídos de embarcacións
deportivas e de lecer
 Organizar e supervisar o mantemento dos sistemas de
propulsión e goberno, e dos elementos inherentes á situación
da embarcación en seco
 Organizar e supervisar o mantemento dos sistemas e os
equipamentos de xeración, acumulación e consumo de
enerxía eléctrica de embarcacións deportivas e de lecer
 Organizar e supervisar o mantemento e a instalación dos
sistemas electrónicos de embarcacións deportivas e de lecer
 Planificar os procesos de protección, preparación e
embelecemento de superficies, e controlar a súa execución
 Planificar os procesos de reparación de elementos amovibles
e fixos non estruturais, e controlar a súa execución
 Planificar os procesos de reparación de estruturas de
vehículos, e controlar a súa execución

Nivel básico
mantemento dos sistemas electrícos e
electrónicos de embarcacións deportivas e
de recreo






























Nivel medio

Nivel superior

de recreo
Montar e manter os sistemas de accionamento de equipamentos e apeiros de maquinaria agrícola, de
industrias extractivas e de edificación e obra civil
Montar e manter os sistemas de propulsión e goberno, e os equipamentos auxiliares de embarcacións
deportivas e de recreo
Ofrecerlle á pasaxe servizos propios de medios de transporte
Planificar os servizos de transporte e relacionarse coa clientela
Preparar e protexer superficies de embarcacións deportivas e de recreo
Preparar e realizar o mantemento de primeiro nivel de vehículos de transporte urbano e interurbano por
estrada
Prestar primeiros auxilios en medios de transporte de pasaxe
Realizar a condución do vehículo e outras operacións relacionadas cos servizos de transporte
Realizar a condución dun taxi, un turismo ou unha furgoneta, e as operacións relacionadas coa prestación
do servizo
Realizar a conformación de elementos metálicos e reformas de importancia
Realizar a personalización e a decoración de superficies
Realizar a preparación, a protección e a igualación de superficies de vehículos
Realizar a reparación de elementos metálicos e sintéticos
Realizar as actividades de atención a persoas usuarias e relacións coa clientela
Realizar as actividades de atención e información ás persoas viaxeiras do autobús ou autocar
Realizar o mantemento da enxarcia firme e de labor de embarcacións deportivas e de recreo
Realizar o mantemento de mastros e outros elementos da arboradura de embarcacións deportivas e de
recreo
Realizar o mantemento dos sistemas de control e elementos auxiliares das enxarcias de embarcacións
deportivas e de recreo
Realizar operacións de acabamento de superficies da obra morta, a cuberta, as superestruturas e a
arboradura de embarcacións deportivas e de recreo
Realizar operacións de xestión documental de mercadorías na terminal de carga aérea
Reconstruír cascos e cubertas de madeira de embarcacións deportivas e de recreo
Reparar a estrutura do vehículo
Reparar elementos de plástico reforzado con fibra de embarcacións deportivas e de recreo
Reparar elementos estruturais de madeira de embarcacións deportivas e de recreo
Substituír e/ou reparar elementos amovibles dun vehículo
Substituír e/ou reparar elementos fixos non estruturais do vehículo total ou parcialmente
Substituír elementos fixos do vehículo total ou parcialmente
Supervisar e/ou realizar os procesos de carga e descarga de mercadorías

 Planificar os procesos de reparación dos motores térmicos e
os seus sistemas auxiliares, e controlar a súa execución
 Planificar os procesos de reparación dos sistemas de
transmisión de forza e trens de rodaxe, e controlar a súa
execución
 Planificar os procesos de reparación dos sistemas eléctricos,
electrónicos, de seguridade e confortabilidade, e controlar a
súa execución
 Xestionar o mantemento de embarcacións deportivas e de
lecer
 Xestionar o mantemento de vehículos e a loxística asociada,
atendendo a criterios de eficacia, seguridade e calidade

