
CS Proxectos de obra civil
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Ela bo rar a do cu men ta ción téc ni ca de pro xec tos de obra ci vil e de or de na ción do te rri to rio, rea -
li zar le van ta men tos e im plan ta cións de obras de cons tru ción e xes tio nar o con trol do cu men tal
para a súa exe cu ción, res pec tan do a nor ma ti va e as con di cións es ta ble ci das de calidade,
seguridade e ambiente.

En que ámbitos
se traballa?

Como tra ba lla do res au tó no mos ou asa la ria dos en es tu dos de de li nea ción, de ar qui tec tu ra e de
en xe ña ría, pro mo to ras, em pre sas de ser vi zos téc ni cos e con sul to rías, em pre sas cons tru to ras,
con ce sio na rias e de ex plo ta ción, e em pre sas dou tros sec to res cu xas ac ti vi da des pre sen ten
unha mar ca da in ci den cia te rri to rial con ac ti vi da des de ex plo ta ción de re cur sos naturais e
Administracións públicas. A súa actividade está regulada.

Que ocupacións
se desempeñan?

De li nean te pro xec tis ta de es tra das, de li nean te pro xec tis ta de ur ba ni za ción, de li nean te de obra
ci vil, de li nean te de ser vi zos ur ba nos, prác ti co en to po gra fía, es pe cia lis ta en le van ta men to de
te rreos, es pe cia lis ta en le van ta men to de cons tru cións, es pe cia lis ta en im plan ta cións, apa re llis -
ta, de li nean te de to po gra fía, axu dan te de xefe/a de ofi ci na téc ni ca, axu dan te de pla ni fi ca -
dor/ora, axu dan te de téc ni co/a de con trol de cus tos, téc ni co/a de con trol do cu men tal,
ma que tis ta de construción, delineante proxectista de redes e sistemas de distribución de
fluídos.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP0562 Estruturas de construción 107
1º MP0775 Formación e orientación laboral 107
1º MP0565 Implantacións de construción 133
1º MP0770 Redes e servizos en obra civil 133
1º MP0563 Representacións de construción 347
1º MP0769 Urbanismo e obra civil 133
2º MP0773 Desenvolvemento de proxectos de obras lineais 105
2º MP0772 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos 175
2º MP0776 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0777 Formación en centros de traballo 384
2º MP0771 Levantamentos topográficos 123
2º MP0564 Medicións e valoracións de construción 87
2º MP0566 Planificación de construción 87
2º MP0774 Proxecto en obra civil 26

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico superior en proxectos de obra civil.



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0563 Representacións de construción. UC0638_3 Realizar representacións de
construción.

MP0772 Desenvolvemento de proxectos
urbanísticos.

MP0773 Desenvolvemento de proxectos de
obras lineais.

UC0641_3 Realizar e supervisar
desenvolvementos de proxectos de
estradas e de urbanización.

UC0876_3 Xestionar sistemas de
documentación de proxectos de
construción.

MP0770 Redes e servizos en obra civil. UC0642_3 Representar servizos en obra civil.
MP0566 Planificación de construción. UC0874_3 Realizar o seguimento da

planificación en construción.
MP0564 Medicións e valoracións de

construción.
UC0875_3 Procesar o control de custos en

construción.
MP0771 Levantamentos topográficos. UC0877_3 Realizar traballos de campo para

levantamentos.
UC0878_3 Realizar traballos de gabinete para

levantamentos.
MP0565 Implantacións de construción. UC0879_3 Realizar implantacións de proxectos.

Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC0638_3 Realizar representacións de
construción.

MP0563 Representacións de construción.

UC0641_3 Realizar e supervisar
desenvolvementos de proxectos de
estradas e de urbanización.

MP0773 Desenvolvemento de proxectos de
obras lineais.

UC0876_3 Xestionar sistemas de documentación 
de proxectos de construción.

MP0772 Desenvolvemento de proxectos
urbanísticos.

UC0642_3 Representar servizos en obra civil. MP0770 Redes e servizos en obra civil.
UC0874_3 Realizar o seguimento da

planificación en construción.
MP0566 Planificación de construción.

UC0875_3 Procesar o control de custos en
construción.

MP0564 Medicións e valoracións de
construción.

UC0877_3 Realizar traballos de campo para
levantamentos.

UC0878_3 Realizar traballos de gabinete para
levantamentos.

MP0771 Levantamentos topográficos.

UC0879_3 Realizar implantacións de proxectos. MP0565 Implantacións de construción.

Nota: O módulo profesional MP0769: urbanismo e obra civil validarase cando se teñan acreditadas todas as
unidades de competencia que se inclúen no título.


