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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 CFGS Paisaxismo e medio rural componse 
dunha serie de módulos profesionais, de duración 
horaria variable, que deben ser superados para 
obter o título de Técnico Superior  de Paisaxismo  
e Medio Rural. 
 
 

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) Deseñar zonas axardinadas, utilizando as novas tecnoloxías  
e identificando as características do contorno. 
b) Planificar e organizar os traballos que cumpra realizar, 
interpretando e analizando as partes dun proxecto de 
xardinaría e restauración paisaxística. 
c) Realizar operacións topográficas manexando os 
instrumentos e aparellos de medida. 
d) Controlar a recepción de material vexetal, comprobando a 
súa documentación de orixe e estado sanitario. 
e) Planificar e supervisar as actividades de instalación e 
mantemento de zonas verdes e campos deportivos, de 
restauración da paisaxe e de produción de plantas e produtos 
agrícolas, e organizar os medios materiais e humanos 
requiridos. 
f) Supervisar e realizar traballos en altura, utilizando as 
ferramentas e as máquinas en condicións de seguridade. 
g) Inventariar e avaliar árbores e palmeiras ornamentais, e 
elaborar documentación de xestión. 
h) Programar a produción de sementes e plantas en viveiro, 
analizando os factores que garantan a viabilidade e a calidade 
dos produtos. 
i) Atender as exixencias do mercado e de capacidade produtiva 
da empresa, planificando a produción de produtos agrícolas. 
j) Programar o mantemento e controlar o funcionamento e a 
utilización da maquinaria, os equipamentos e as instalacións 
agrícolas e de xardinaría, organizando os traballos do taller. 
k) Controlar o estado sanitario das plantas e das instalacións, 
programando e supervisando os métodos de control. 
l) Xestionar o aprovisionamento de materias primas e insumos, 
con redución de custos e de xeito que se asegure a súa 
dispoñibilidade. 

m) Controlar as operacións de produción, comprobando que se 
utilicen as técnicas, os métodos, os medios e os equipamentos 
que se axusten ás operacións que cumpra realizar e aproveiten 
optimamente o rendemento. 
n) Certificar os produtos agrícolas ecolóxicos, realizando os 
controis que a normativa indica. 
ñ) Supervisar as fases de produción, realizando controis e rexistro 
de datos para a súa posterior análise, avaliación e, de ser o caso, 
modificación do proceso. 
o) Organizar a colleita, a recolección, o almacenamento e a 
conservación de produtos agrícolas e viveirísticos, controlando os 
parámetros necesarios, en condicións de calidade e seguridade 
alimentaria. 





p) Supervisar a expedición e o transporte de produtos agrícolas e 
viveirísticos, comprobando as condicións e a documentación que se 
deben achegar. 
q) Adaptarse ás novas situacións laborais, mantendo actualizados os 
coñecementos científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao seu 
ámbito profesional, xestionando a súa formación e os recursos 
existentes na aprendizaxe ao longo da vida e utilizando as tecnoloxías 
da información e da comunicación. 
r) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e 
autonomía no ámbito da súa competencia, con creatividade, 
innovación e espírito de mellora no  traballo persoal e no dos 
membros do equipo. 
s) Organizar e coordinar equipos de traballo con responsabilidade, e 
supervisar o seu desenvolvemento, mantendo relacións fluídas, 
asumindo o liderado e achegando solucións aos conflitos grupais que 
se presentan. 
t) Comunicarse cos seus iguais, superiores, clientes e persoas baixo a 
súa responsabilidade utilizando vías eficaces de comunicación, 
transmitindo a información ou os coñecementos adecuados, e 
respectando a autonomía e a competencia das persoas que 
interveñen no ámbito do seu traballo. 
u) Xerar ámbitos seguros no desenvolvemento do seu traballo e no do 
seu equipo, supervisando e aplicando os procedementos de 
prevención de riscos laborais e ambientais, de acordo co establecido 
pola normativa e cos obxectivos da empresa. 
v) Supervisar e aplicar procedementos de xestión de calidade e de 
accesibilidade e deseño universais nas actividades profesionais 
incluídas nos procesos de produción ou prestación de servizos. 
w) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha 
pequena empresa, e ter iniciativa na súa actividade profesional con 
sentido da responsabilidade social. 
x) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa 
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 
Superior en Paisaxismo e Medio Rural , obtendo unha 
serie de cualificacións profesionais: 
1. Cualificacións profesionais completas incluídas no título: 
a) Xardinaría e restauración da paisaxe, AGA0003_3 (Real 
decreto 295/2004, do 20 de febreiro, actualizada polo Real 
decreto 108/2008, do 1 de febreiro), que abrangue as seguintes 
unidades de competencia: 
– UC0007_3: Xestionar e executar a instalación de parques e 
xardíns, e a restauración da paisaxe. 
– UC0008_3: Xestionar e realizar a conservación de parques e 
xardíns. 
– UC0009_3: Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as 
instalacións de xardinaría. 
b) Xestión da produción agrícola, AGA347_3 (Real decreto 
108/2008, do 1 de 
febreiro), que abrangue as seguintes unidades de competencia: 
– UC1129_3: Xestionar os labores de preparación do terreo e de 
implantación de cultivos. 
– UC1130_3: Programar e organizar as operacións de cultivo. 
– UC1131_3: Xestionar as operacións de recolección e 
conservación de produtos agrícolas. 
– UC1132_3: Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as 
instalacións da explotación agrícola. 

2. Cualificacións profesionais incompletas: 
a) Xestión da produción de sementes e plantas en viveiro, 
AGA464_3 (Real decreto 
715/2010, do 28 de maio): 
– UC1492_3: Xestionar as operacións de propagación de plantas 
en viveiro. 
– UC1493_3: Xestionar o cultivo de plantas e terróns de céspede 
en viveiro. 
– UC1132_3: Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as 
instalacións da explotación agrícola. 
b) Xestión da instalación e mantemento de céspedes en campos 
deportivos, 
AGA346_3 (Real decreto 108/2008, do 1 de febreiro): 
– UC0727_3: Realizar operacións topográficas en traballos de 
agricultura, xardinaría e montes. 
– UC1128_3: Organizar e supervisar o mantemento e a 
recuperación de céspede en campos deportivos. 
– UC0009_3: Xestionar a maquinaria, os equipos e as 
instalacións de xardinaría. 
c) Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas, 
AGA228_3 Real decreto 665/2007, do 25 de maio): 
– UC0730_3: Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as 
instalacións da explotación forestal. 
 





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. 
 
 

MÓDULOS 1º CFGS 
PAISAXISMO E MEDIO RURAL 
FIT. Fitopatoloxía 
BA. Botánica agronómica 
MIAF. Maquinaria e instalacións 
agroforestais 
TA. Topografía agraria 
XOV. Xestión e organización do 
viveiro 
FOL. Formación e orientación 
laboral 
CXCD. Conservación de xardíns e 
céspedes deportivos 

MÓDULOS 2º CFGS 
PAISAXISMO E MEDIO RURAL 
XC.Xestión de cultivos 
DXRP. Deseño de xardíns e 
restauración da paisaxe 
PC. Planificación de cultivos 
EIE. Empresa e iniciativa 
emprendedora 
PXCTO. Proxecto fin de ciclo 





Horario para o alumnado procedente do CFGS Xestión forestal e do medio natural 



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

MP0690. Botánica agronómica. 1 2 25 25 50 30 80

MP0691. Xestión e organización do viveiro. 3 4 75 50 125 88 213

MP0692. Fitopatoloxía. 2 4 50 25 75 32 107

MP0693. Topografía agraria. 2 3 50 25 75 32 107

MP0694. Maquinaria e instalacións agroforestais. 3 4 75 50 125 61 186

MP0698. Conservación de xardíns e céspedes deportivos. 3 4 75 40 115 45 160

MP0700. Formación e orientación laboral. 1 3 25 40 65 42 107

MP0695. Planificación de cultivos. 4 4 100 40 140 53 193

MP0696. Xestión de cultivos. 4 5 100 40 140 69 209

MP0697. Deseño de xardíns e restauración da paisaxe. 3 5 75 40 115 60 175

MP0701. Empresa e iniciativa emprendedora. 1 2 25 10 35 18 53

MP0699. Proxecto de paisaxismo e medio rural. 1 2 26 26 26

MP0702. Formación en centros de traballo. 384 384

701 385 1470 530 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 probas presenciais 
Con carácter orientativo, as datas  previstas para o ano académico 2020-21, para probas presenciais dos diferentes 
módulos profesionais serán: 

1ª Avaliación: 10-17 decembro 2021 
2ª Avaliación: 11-18 marzo 2022 
3ª Avaliación: 6-12 xuño 2022 
Probas extraordinarias: 15-21 xuño 2022 
A asistencia aos exames presenciais será de carácter obrigatorio. 





5.- Distribución dos módulos no Decreto do Título  
( DECRETO 166/2012, do 12 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo 
de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Paisaxismo e Medio 
Rural. ) 

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.- 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*. 
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. No módulo de FCT 
matricúlase por defecto xunto có módulo de Proxecto de Paisaxismo e medio rural. 

Unha vez rematados os módulos profesionais do ciclo, a matrícula para a FCT e o módulo de Proxecto 
de Paisaxismo e medio rural poderase facer en calquera das tres convocatorias establecidas, en 
setembro, decembro ou marzo. 

 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 3 anos (2+1) 

1ºCurso 

2ºCurso 

3ºCurso 

CODIGO MÓDULOS HORAS 

MP0690  Botánica agronómica 80 

MP0691 Xestión e organización do viveiro. 213 

MP0692 Fitopatoloxía. 107 

MP0693 Topografía agraria. 107 

MP0694 Maquinaria e instalacións 

agroforestais. 

186 

MP0700 Formación e orientación laboral. 107 

   TOTAL HORAS  800 

CÓDIGO MÓDULOS HORAS 

 MP0695 Planificación de cultivos. 193 

 MP0696 Xestión de cultivos. 209 

MP0697 Deseño de xardíns e restauración da paisaxe 175 

MP0698 Conservación de xardíns e céspedes 

deportivos. 

160 

MP0701 Empresa e iniciativa emprendedora.    53 

  TOTAL HORAS 790 

CÓDIGO MÓDULO HORAS 

MP0702.  Formación en centros de traballo. 384 

  

MP0699  Proxecto de paisaxismo e medio rural. 26 

  TOTAL HORAS 410 

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 
e tamén persoas que ademáis, teñan cursados módulos formativos 
noutros ciclos suxeitos de validación. 





B.- Itinerario formativo a 4 anos (3+1) 
 Recomendado para as persoas que non dispoñan de tanto tempo como no itinerario A, pero que poidan abordar as ensinanzas do ciclo 
en catro cursos académicos dun xeito máis relaxado (tres cursos de formación no centro educativo, mais outro curso para a FCT e o 
Proxecto), que teñan dificultades de asistencia a titorías e clases prácticas debido á súa xornada laboral ou con bastantes cargas 
familiares. 
 

CODIGO MÓDULO HORAS 

MP0690  Botánica agronómica 80 

MP0691 Xestión e organización do viveiro. 213 

MP0693 Topografía agraria. 107 

MP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais. 186 

   TOTAL HORAS  586 

1ºCurso 

4ºCurso 
3ºCurso 

2ºCurso 
CÓDIGO MÓDULO HORAS 

MP0692 Fitopatoloxía. 107 

MP0697 Deseño de xardíns e restauración da paisaxe 175 

MP0698 Conservación de xardíns e céspedes 

deportivos. 

160 

MP0700 Formación e orientación laboral. 107 

  TOTAL HORAS 549 

CÓDIGO MÓDULO HORAS 

MP0695 Planificación de cultivos. 193 

MP0696 Xestión de cultivos. 209 

MP0701 Empresa e iniciativa 

emprendedora. 

   53 

  TOTAL HORAS 455 

CÓDIGO MÓDULO HORAS 

MP0702.  Formación en centros de traballo. 384 

  

MP0699  Proxecto de paisaxismo e medio rural. 26 

  TOTAL HORAS 410 



C.- 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). 
 

1ºCurso 2ºCurso 

3ºCurso 

4ºCurso 

5ºCurso 

CODIGO MÓDULO HORAS 

MP0690  Botánica agronómica 80 

MP0691 Xestión e organización do viveiro. 213 

MP0693 Topografía agraria. 107 

   TOTAL HORAS  400 

CÓDIGO MÓDULO HORAS 

MP0694 Maquinaria e nstalación agroforestais. 186 

MP0692 Fitopatoloxía. 107 

MP0700 Formación e orientación laboral. 107 

  TOTAL HORAS 400 

CÓDIGO MÓDULO HORAS 

MP0697 Deseño de xardíns e restauración da paisaxe 175 

MP0698 Conservación de xardíns e céspedes 

deportivos. 

160 

MP0701 Empresa e iniciativa emprendedora.    53 

  TOTAL HORAS 388 

CÓDIGO MÓDULO HORAS 

MP0695 Planificación de cultivos. 193 

MP0696 Xestión de cultivos. 209 

  TOTAL HORAS 402 

CÓDIGO MÓDULO HORAS 

MP0702

.  

Formación en centros de traballo. 384 

  

MP0699  Proxecto de paisaxismo e medio rural. 26 

  TOTAL HORAS 410 





A.- Itinerario formativo a 2 anos (1+1) 

Código Módulo  

MP0691 Xestión e organización do viveiro. 

MP0698 Conservación de xardíns e céspedes deportivos. 

MP0695 Planificación de cultivos. 

MP0696  Xestión de cultivos. 

MP0697 Deseño de xardíns e restauración da paisaxe. 

1ºCurso 2ºCurso 

Código Módulo  

MP0699  Proxecto de paisaxismo e medio rural. 

MP0702 Formación en centros de traballo. 

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. 

7.- Itinerarios formativos recomendados para 
alumnado titulado no CFGS Xestión forestal e 
do medio natural 



B.- Itinerario formativo a 3 anos (2+1) 
Recomendado para as persoas que non dispoñan de tanto tempo 
como no itinerario 2, pero que poidan abordar as ensinanzas do 
ciclo en tres cursos académicos dun xeito máis relaxado (dous 
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. 

1ºCurso 

2ºCurso 

3ºCurso 

Código Módulo  

MP0691 Xestión e organización do viveiro. 

MP0698 Conservación de xardíns e céspedes deportivos. 

Código Módulo  

MP0695 Planificación de cultivos. 

MP0696  Xestión de cultivos. 

MP0697 Deseño de xardíns e restauración da paisaxe. 

Código Módulo  

MP0699  Proxecto de paisaxismo e medio rural. 

MP0702 Formación en centros de traballo. 






