
Capataces forestais. Proposta de formación destinada á obtención 
do título de Técnico en Traballos forestais e de conservación do 
medio natural 

1. Resultado do proceso de acreditación de competencias 

Na seguinte táboa relacionase o número de persoas que teñen pendente de acreditar a 
formación necesaria para a superación de cada módulo profesional por cada sede na que tivo 
lugar o procedemento de recoñecemento da experiencia e formación non formal regulados 
polo Real decreto 1224/2009.  
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MP0690 Botánica agronómica 50 50 31 26 157 

MP0692 Fitopatoloxía 41 45 25 19 130 

MP0693 Topografía agraria 35 41 20 16 112 

MP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais 21 32 15 4 72 

MP0790 Técnicas de educación ambiental 50 50 31 26 157 

MP0810 Xestión dos aproveitamentos do medio forestal 30 31 12 4 77 

MP0811 Xestión e organización do viveiro forestal 46 34 12 1 93 

MP0812 Xestión cinexética 45 14 14 8 81 

MP0813 Xestión da pesca continental 45 12 6 12 75 

MP0814 Xestión de montes 6 10 5 7 28 

MP0815 Xestión da conservación do medio natural 27 31 15 11 84 

MP0816 Defensa contra incendios forestais 14 16 6 7 43 

MP0817 Proxecto de xestión forestal e conservación do medio 50 50 31 26 157 

MP0818 Formación e orientación laboral 50 50 31 26 157 

MP0819 Empresa e iniciativa emprendedora 50 50 31 26 157 

MP0820 Formación en centros de traballo 50 50 31 26 157 
 

  



2. Análise dos resultados 

Como se aprecia na táboa anterior hai 157 persoas (a totalidade) que teñen pendentes de 
superar os 6 módulos profesionais que non están asociados a unidades de competencia. Esta 
situación é lóxica porque estes módulos non poden ser obxecto de acreditación a través das 
unidades de competencia polo procedemento de recoñecemento da experiencia e formación 
non formal regulados polo Real decreto 1224/2009. 

Código Módulo 
MP0690 Botánica agronómica 
MP0790 Técnicas de educación ambiental 
MP0817 Proxecto de xestión forestal e conservación do medio 
MP0818 Formación e orientación laboral 
MP0819 Empresa e iniciativa emprendedora 
MP0820 Formación en centros de traballo 

Das 157 persoas que se presentaron o procedemento de recoñecemento da experiencia e 
formación, 12 persoas teñen pendentes os módulos profesionais anteriores para a obtención 
do título de Traballos forestais e de conservación do medio natural. 

5 persoas teñen pendentes os módulos anteriores máis outro módulo distinto: 

x Maquinaria e instalacións agroforestais, 1 persoa. 
x Xestión e organización do viveiro forestal, 1 persoa. 
x Xestión da pesca continental, 2 persoas.  
x Xestión da conservación do medio natural, 1 persoa. 

Outros resultados 

Módulos pendentes Persoas 
8 16 
9 17 
10 10 
11 17 
12 27 
13 22 
14 18 
15 8 
16 5 

Total 140 

3. Propostas de oferta formativa para o curso 2017-2018 

Trátase de realizar unha oferta formativa coa que se consiga que o maior número  de persoas 
poidan obter o título de Traballos forestais e de conservación do medio natural durante o 
último trimestre do curso actual 2017-2018. Evidentemente a oferta estará limitada polo o 
número de horas que suman a totalidade dos módulos da oferta. Unha oferta ampla de 
módulos posibilita que máis persoas poidan obter o título pero pola contra non disporán de 
tempo suficiente para abordar a súa preparación.  

  



Proposta 1 

Trataríase de ofertar soamente os 6 módulos profesionais que a totalidade das persoas teñen 
pendentes.  

Código Módulo Horas lectivas 
MP0690 Botánica agronómica 80 

MP0790 Técnicas de educación ambiental 107 
MP0817 Proxecto de xestión forestal e conservación do medio 25 
MP0818 Formación e orientación laboral 107 
MP0819 Empresa e iniciativa emprendedora 53 
MP0820 Formación en centros de traballo Exento 

Total 372 

Con esta oferta, 12 persoas están en disposición de obter o título de Traballos forestais e de 
conservación do medio natural. 

Proposta 2 

Trataríase de ofertar os 6 módulos profesionais que a totalidade das persoas teñen pendentes, 
máis outro módulo profesional que garanta que o maior número de persoas obteñan o título. 
Do análise dos datos anteriores este módulo sería Xestión da pesca continental. 

Código Módulo Horas lectivas 
MP0690 Botánica agronómica 80 

MP0790 Técnicas de educación ambiental 107 
MP0817 Proxecto de xestión forestal e conservación do medio 25 
MP0818 Formación e orientación laboral 107 
MP0819 Empresa e iniciativa emprendedora 53 
MP0813 Xestión da pesca continental 87 
MP0820 Formación en centros de traballo Exento 

Total 459 

Con esta oferta, 14 persoas están en disposición de obter o título de Traballos forestais e de 
conservación do medio natural. 

Calquera outra proposta de oferta implicaría que o número de horas lectivas fose tan elevado 
que dificilmente poden ser asumidas polas persoas que cursen estes módulos. 
Planificación da formación e da avaliación 

Número de prazas por módulo profesional, 157. 

Ata o mes de xuño realizaríase a formación pola modalidade a distancia.  

O centro coordinador desta formación sería o CIFP A Granxa (Ponteareas). 

As persoas deberían matricularse e presentarse as probas libres de cada módulo que se 
realizarían no mes de xuño.  

Nas probas libres a persoa que non supere un módulo, non consume convocatoria (con 
carácter xeral cada módulo profesional soamente pode ser obxecto de catro convocatorias). 

4. Proposta de oferta formativa para o curso 2018-2019 

Para o curso 2018-2019 ofertaríase o resto dos módulos profesionais que fosen precisos para 
que as 157 persoas poidan acadar o título de Traballos forestais e de conservación do medio 
natural. 

 


