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A modalidade de estudos e-learnig ofrece unha 
formación diferente ao alumnado, baseándose 
fundamentalmente en plataformas online e 
facilitando o acceso á Formación Profesional a 
aquelas persoas que teñen dificultades para poder 
matricularse nunha formación presencial cunha 
asistencia regular e tamén para todos aquel*s que 
teñen dispoñibilidade horaria para a formación 
presencial pero optan por unha formación 
combinada online-presencial, adecuando seus 
horarios e ritmos de aprendizaxe. O CFEA de 
Guísamo opta por unha formación de carácter 
semipresencial, coñecida tamén pola sua 
denominación inglesa b-learning, que combina 
formación presencial de carácter práctico con 
formación puramente online. 
 
O CFGM Xardinaría e floraría componse dunha 
serie de módulos profesionais, de duración 
horaria variable, que deben ser superados para 
obter o título de Técnico de Grao Medio en 
Xardinaría e Floraría. 
 
 
 

Os módulos profesionais compóñense de diferentes Resultados de 
Aprendizaxe , debendo ter unha calificación positiva para poder superar o 
módulo. Para a superación dos módulos profesionais será necesario 
realizar unha serie de prácticas e exames de carácter presencial, que se 
realizarán no centro. 
 
A maioría da formación neste ciclo terá un carácter online a través dunha 
plataforma de formación, pero contará con diferentes  prácticas 
presenciais, que terán como obxectivo mellorar os coñecementos 
prácticos que se requiren na vida profesional. 
 
 

1.- Introdución 



As competencias profesionais, persoais e sociais 
deste título son as que se relacionan: 
a) Realizar trazas de proxectos de xardinaría e restauración 
da paisaxe seguindo indicacións dos planos. 
b) Preparar o terreo coa maquinaria seleccionada e 
realizar a regulación dos equipamentos, garantindo que os 
labores se realicen segundo boas prácticas. 
c) Preparar os substratos utilizando as ferramentas e os 
medios adecuados para cada especie vexetal. 
d) Montar e manter instalacións, infraestruturas sinxelas e 
equipamentos, inter pretando planos de instalación e 
manuais de mantemento. 
e) Realizar os labores de sementeira e/ou plantación do 
material vexetal cumprindo as especificacións do 
proxecto. 
f) Realizar os labores de conservación e reposición dos 
elementos vexetais e non vexetais do xardín aplicando as 
técnicas adecuadas. 
g) Cuantificar os axentes beneficiosos e prexudiciais para 
os cultivos, utilizando os métodos de mostraxe 
establecidos. 
h) Preparar e aplicar o tratamento fitosanitario necesario 
con interpretación da documentación técnica. 
i) Realizar a colleita de froitos e sementes, a propagación e 
o cultivo de plantas e terróns de céspede, mantendo as 
condicións de seguridade e atendendo á programación de 
traballo. 
j) Realizar a embalaxe, a etiquetaxe e o acondicionamento 
de pedidos para a súa expedición e o seu transporte, 
seguindo as instrucións recibidas. 
k) Manexar equipamentos e maquinaria seguindo as 
especificacións técnicas. 
 

l) Manexar o sistema de rega con criterios de óptimo 
aproveitamento da auga, e verificar que as necesidades hídricas 
dos cultivos estean cubertas. 
m) Organizar salas e escaparates aplicando criterios técnicos. 
n) Realizar composicións florais e proxectos de decoración con 
plantas naturais e artificiais aplicando as técnicas establecidas 
L) Manexar o sistema de rega con criterios de óptimo 
aproveitamento da auga, e verificar que as necesidades hídricas 
dos cultivos estean cubertas. 
m) Organizar salas e escaparates aplicando criterios técnicos. 
n) Realizar composicións florais e proxectos de decoración con 
plantas naturais e artificiais aplicando as técnicas establecidas. 
ñ) Asesorar tecnicamente a clientela describindo as características 
dos produtos e dos servizos ofrecidos e xustificando a súa 
necesidade, con valoración dos obxectivos de empresa. 
o) Comercializar produtos e servizos de xardinaría e floraría 
aplicando técnicas de venda e márketing. 
p) Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios 
tecnolóxicos e organizativos nos procesos produtivos, actualizando 
os seus coñecementos mediante o uso dos recursos existentes 
para a aprendizaxe ao longo da vida e as tecnoloxías da 
comunicación e da información. 



q) Actuar con responsabilidade e autonomía no ámbito da súa 
competencia, organizando e desenvolvendo o traballo asignado, 
e cooperando ou traballando en equipo con outros profesionais 
no ámbito do traballo. 
r) Resolver de xeito responsable as incidencias relativas á súa 
actividade e identificar as súas causas, dentro do ámbito da súa 
competencia e da súa autonomía. 
s) Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a 
competencia das persoas que interveñen no ámbito do seu 
traballo. 
t) Aplicar os protocolos e as medidas preventivas de riscos 
laborais e protección ambiental durante o proceso produtivo, 
para evitar danos nas persoas e no ámbito laboral e ambiental. 
u) Aplicar procedementos de calidade, de accesibilidade universal 
e de "deseño para todos" nas actividades profesionais incluídas 
nos procesos de produción ou prestación de servizos. 
v) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento 
dunha pequeña empresa e ter iniciativa na súa actividade 
profesional. 
w) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da 
actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación, 
participando activamente na vida económica, social e cultural. 
 
 



Ao rematar o ciclo, obterarse o título de Técnico de Grao Medio 
de Xardinaría e Floraría, obtendo unha serie de cualificacións 
profesionais: 
1. Cualificacións profesionais completas incluídas no título: 
a) Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes, AGA168_2 (Real 
decreto 1228/2006, do 27 de outubro), que abrangue as seguintes unidades 
de competencia: 
– UC0531_2: Instalar xardíns de interior e de exterior, e zonas verdes. 
– UC0532_2: Manter e mellorar xardíns de interior e de exterior, e zonas 
verdes. 
– UC0525_2: Controlar as pragas, as enfermidades, as malas herbas e as 
fisiopatías. 
– UC0526_2: Manexar tractores e montar instalacións agrarias, e realizar o 
seu mantemento. 
b) Actividades de floraría, AGA457_2 (Real decreto 715/2010, do 28 de 
maio), que abrangue as seguintes unidades de competencia: 
– UC1468_2: Coordinar e realizar as actividades propias de empresas de 
floraría. 
– UC1469_2: Realizar composicións florais. 
– UC1470_2: Realizar composicións con plantas. 
– UC1471_2: Vender produtos e servizos de floraría, e informar sobre eles. 
2. Cualificacións profesionais incompletas: 
a) Produción de sementes e plantas en viveiro, AGA460_2 (Real decreto 
715/2010, do 28 de maio), que abrangue as seguintes unidades de 
competencia: 
– UC1479_2: Realizar operacións de propagación de plantas en viveiro. 
– UC1480_2: Realizar operacións de cultivo de plantas e terróns de céspede 
en viveiro. 
– UC0525_2: Controlar as pragas, as enfermidades, as malas herbas e as 
fisiopatías. 
– UC0526_2: Manexar tractores e montar instalacións agrarias, e realizar o 
seu mantemento. 
b) Aproveitamentos forestais, AGA343_2 (Real decreto 108/2008, do 1 de 
febreiro): 
– UC1119_2: Realizar traballos en altura nas árbores. 
 





2.- Organización das sesións presenciais 
Para os módulos profesionais en modalidade semipresencial será necesaria a  asistencia ao centro educativo no horario que se 
adxunta, onde quedan reflexadas as horas de prácticas que teñen carácter presencial, e as horas de titorías, sendo estas presenciais 
ou online en horario de mañan e online en horario de tarde. 
 
 LUNS MARTES

P R ESEN C IA L T IT OR Í A S(*) P R ESEN C IA L T IT OR Í A S(*)

Xard.(1º) P M R  (1º) Xard.(1º) P M R (1º)

8,30-9,20 F A 8,30-9,20 IXZ V

9,20-10,10 F A 9,20-10,10 IXZ V X OV

10,10-11,00 P SV M IA F (P A C O) 10,10-11,00 F OL C X C D  ( LOIS)

11,00-11,30 11,00-11,30

11,30-12,20 P SV TA 11,30-12,20 T ET C X C D ( JESÚ S)

12,20-13,10 P P T F IT 12,20-13,10 T ET FOL

13,10-14,00 P P T B A 13,10-14,00 IIA M IA F( V IC )

14,00-14,50 P P T 14,00-14,50 IIA

T IT OR Í A S N ON  P R ESEN C IA IS P M R  (1º) Xard.(1º) T IT OR Í A S N ON  P R ESEN C IA IS P M R  (1º) Xard.(1º)

16,00-17,00 B A IIA 16,00-17,00 C X C D  PPT

17,00-18,00 F IT TET 17,00-18,00 X OV FA

18,00-19,00 M IA F IX ZV 18,00-19,00 FOL PSV

19,00-20,00 TA FOL 19,00-20,00

MÉRCORES XOVES

P R ESEN C IA L T IT OR Í A S(*) P R ESEN C IA L T IT OR Í A S(*)

P M R  (1º) Xard.(1º) P M R  (1º) Xard (1º)

8,15-9,05 T A 8,30-9,20 F OL

9,05-9,55 T A 9,20-10,10 C XC D

9,55-10,45 B A IIA 10,10-11,00 C XC D P P T

10,45-11,35 M IA F T ET 11,00-11,30

11,35-11,50 11,30-12,20 C XC D F A

11,50-12,40 M IA F F OL 12,20-13,10 XOV P SV

12,40-13,30 M IA F IXZ V 13,10-14,00 XOV

13,30-14,20 F IT 14,00-14,50 XOV

14,20-15,10 F IT

(*) As titorías en horario de mañán poderán ser presenciais ou online



Módulo profesional Horas semanais presenciais

Horas de dedicación

semanal media

recomendada

Horas Prácticas presenciais

Titorías. Apoio

telemático. 

Formación online

Total

Horas de

Autoaprendizaxe 

mínimas

Total horas Título

MP0404. Fundamentos agronómicos 2 4 50 50 100 59 159

MP0407. Taller e equipamentos de tracción. 2 4 50 50 100 60 160

MP0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas 2 3 50 25 75 32 107

MP0409. Principios de sanidade vexetal. 2 3 50 25 75 32 107

MP0576. Implantación de xardíns e zonas verdes. 2 3 50 35 85 49 134

MP0578. Produción de plantas e terróns de céspede en viveiro 3 4 75 50 125 61 186

MP0582. Formación e orientación laboral. 1 3 25 50 75 32 107

MP0479. Control fitosanitario 2 3 50 10 60 28 88

MP0577. Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes 4 4 100 25 125 50 175

MP0579. Composicións florais e con plantas. 3 4 75 25 100 40 140

MP0580. Establecementos de floraría 2 3 50 10 60 27 87

MP0581. Técnicas de venda en xardinaría e floraría 1 2 25 25 50 37 87

MP0583. Empresa e iniciativa emprendedora. 1 2 25 10 35 18 53

MP0584. Formación en centros de traballo. 410 410

675 390 1475 525 2000



3.- Organización das sesións a distancia 
As sesións a distancia e titorías online as desenvolverá o alumnado a través de Internet, sen necesidade de acudir ao centro 
educativo, accedendo a unha plataforma online. Para seu uso  recibirá unha formación ao inicio do curso, tendo acceso aos 
diferentes módulos profesionais nos que se atope matriculad*. 
Dende o centro educativo proporcionarase o apoio informático necesario para resolver as dúbidas que podan aparecer. 
 

4.- Calendario de avaliacións 
Con carácter orientativo, as datas  previstas para o ano académico 2020-21, para probas presenciais dos diferentes 
módulos profesionais serán: 

1ª Avaliación: 9-15 decembro 2020 
2ª Avaliación: 12-18 marzo 2021 
3ª Avaliación: 7-11 xuño2021 
Probas extraordinarias: 14-16 xuño 2021 
A asistencia aos exames presenciais será de carácter obrigatorio. 





5.- Distribución dos módulos no Decreto do Título  
( DECRETO 101/2011, do 5 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo 
de grao medio correspondente ao título de técnico en xardinaría e floraría ) 

Cando se está interesad* en cursar un ciclo formativo polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial  ou ben a 
distancia, débese coñecer que neste réxime realízase matrícula por módulos profesionais e con opción a matricular todos os 
módulos dun curso completo se se quere,  a diferenza da modalidade ordinaria na que a matrícula é pola totalidade dos módulos 
do curso.  
  
Como información previa ás propostas de diversos itinerarios formativos para o réxime de persoas adultas, presentanse os cursos 
nos que está distribuído o ciclo formativo no réxime ordinario, así como os módulos profesionais en cada un deles. Esta 
distribución corresponderíase cun itinerario a dous anos. 



6.- Dependencias entre os módulos profesionais 
que forman o ciclo formativo 

A elección dos módulos para cursar polo réxime de persoas adultas é moi importante. Os módulos que conforman un ciclo 
formativo poden estar relacionados entre eles, nuns casos é conveniente  cursar un módulo antes que outro para ter os 
coñecementos previos para afrontalo; noutros, é convinte cursar simultáneamente dous módulos, dado que os seus contidos se 
complementan. 





7.- Itinerarios formativos recomendados para o 
réxime de persoas adultas na modalidade 
semipresencial  a distancia. 

A diferenza do réxime ordinario, onde a matrícula é por 
curso completo e a distribución de módulos por cursos xa 
está establecida na normativa, o réxime de persoas adultas 
permite realizar a matricula por módulos soltos, de maneira 
que as persoas poden deseñar os seus itinerarios formativos. 
Esta circunstancia, que é moi ben valorada polo alumnado, 
pode provocar que nalgúns casos, ben por descoñecemento 
ou ben por falta de asesoramento, matricúlense de máis 
módulos dos que poden asumir ou que dificilmente poden 
afrontar con éxito, sen teren os coñecementos e as 
competencias mínimas requeridas. 

Para programar correctamente o itinerario formativo máis axeitado, deberase ter en conta: 
 Elexir en cada ano académico  un número determinado de módulos, conforme ao perfil e 

dispoñibilidade de cada alumn*. 
A dependencia entre  diferentes módulos a hora de deseñar o itinerario, as veces é convinte cursar un 

módulo antes que outro ou cursar determinados módulos simultáneamente. No apartado 6.-. 
Dependencias entre os módulos profesionais que forman o ciclo formativo,  reflexamos a dependencia 
entre módulos así como as recomendacións de simultaneidade. 

Na eleción de itinerarios e módulos,  deberase ter en conta que para realizar a Formación en Centros de 
Traballo (FCT), haberá que ter superados o resto dos módulos profesionais. 

 En cada ano académico, pode cursarse un máximo de 1000 horas sumando as horas de todos os 
módulos profesionais cursados. 

 Cando se teña cursado módulos suxeitos de validación, será preciso facer matricula dos mesmos para a 
correspondente solicitude de validación 



A.- Itinerario formativo a 2 anos. 
Destinado a persoas que teñan bastante tempo dispoñible e que desexen rematar os seus estudos no menor tempo posible, 
que non traballen ou que teñan unha xornada laboral continua ou con posibilidade de realizala e con  poucas ou nengunha 
cargas familiares. Que  ademáis teñan cursados módulos formativos noutros ciclos suxeitos de validación e/ou que cumpra cos 
requisitos para solicitar a exención da FCT (Formación en Centros de Traballo).  
 

1ºCurso 2ºCurso 



B.- Itinerario formativo a 3 anos (2+1) 

Recomendado para as persoas con tempo suficiente para abordar 
as ensinanzas do ciclo en tres cursos académicos (dous cursos de 
formación no centro educativo, mais outro curso para realizar a 
FCT e o módulo de Proxecto, no caso dos ciclos de grao superior), 
e que desexen realizar os seus estudos de xeito máis relaxado, 
que teñan unha xornada laboral continua ou con posibilidade de 
realizala e con cargas familiares.  



C.- Itinerario formativo a 4 anos (3+1) 

Recomendado para as persoas que non dispoñan 
de tanto tempo como no itinerario 2, pero que 
poidan abordar as ensinanzas do ciclo en catro 
cursos académicos (tres cursos de formación no 
centro educativo, mais outro curso para a FCT e o 
Proxecto, de ser o caso), que teñan dificultades de 
asistencia a titorías e clases prácticas debido á súa 
xornada laboral ou con bastantes cargas familiares. 



D.- Itinerario formativo a 5 anos (4+1) 

Recomendado para as persoas que dispoñan de moi 
pouco tempo para dedicar á súa formación, con xornadas 
laboráis que prácticamente impiden a asistencia a titorías 
e clases prácticas e con fortes cargas familiares Neste caso, 
o itinerario abranguerá cinco cursos académicos (catro 
cursos de formación no centro educativo, mais outro para 
a FCT e o Proxecto, de ser o caso). 






