CIFP A Farixa
Rúa Finca Farixa, s/n (Mariñamansa) , Ourense
32005-Ourense
cifp.farixa@edu.xunta.es
http://www.farixa.es

Solicitantes con documentación apta para ser baremada
Orde do 28 de decembro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

32015050 - CIFP A Farixa
Ciclo

Medio Obras de interior, decoración e rehabilitación

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

32797030L
34912223V
34983569V

FIGUEIRAS VELO, JÓSE LUIS
GONZÁLEZ CASTRO, DOMINGO
MARNOTES VILLANUEVA, ANTONIO

UC0873_1, UC1360_2, UC1933_2, UC1934_2, UC1935_2.
UC1935_2, UC1939_2, UC1940_2, UC1941_2, UC1942_2, UC1943_2.
UC0871_1, UC1360_2, UC1939_2, UC1940_2, UC1941_2, UC1942_2,
UC1943_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Obras de interior, decoración e rehabilitación

Ourense, a 15 de febreiro de 2017
O director/a da sede

JOSÉ MIGUEL REZA PÉREZ

Páxina

1

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
EOC583_2 - Instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos
UC1360_2- Controlar a nivel básico riscos en construción.
UC1903_1- Realizar operacións básicas en instalación de placa de yeso laminado
UC1920_2- Instalar tabiques e trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado
UC1921_2- Instalar sistemas de falsos teitos
UC1922_2- Tratar xuntas entre placas de yeso laminado
UC1923_2- Organizar traballos de instalación de placa de yeso laminado e falsos teitos
EOC584_2 - Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e anteparos
UC0871_1- Sanear e regularizar soportes para revestimento en construción
UC1902_1- Instalar pavimentos lixeiros con apoio continuo.
UC1924_2- Instalar pavimentos elevados registrables
UC1925_2- Instalar biombos e empanelados técnicos desmontables.
EOC587_2 - Pintura decorativa en construción
UC0873_1- Aplicar imprimaciones e pinturas protectoras en construción
UC1360_2- Controlar a nivel básico riscos en construción.
UC1933_2- Realizar revestimentos murais en papel, fibra de vidro e vinílicos.
UC1934_2- Realizar acabados decorativos de pintura en construción
UC1935_2- Organizar traballos de pintura en construción
EOC589_2 - Revestimentos con pastas e morteiros en construción
UC0871_1- Sanear e regularizar soportes para revestimento en construción
UC1360_2- Controlar a nivel básico riscos en construción.
UC1939_2- Revestir mediante morteiro monocapa, revogo e enlucido
UC1940_2- Revestir mediante pastas e morteiros especiais de illamento, impermeabilización e reparación
UC1941_2- Organizar traballos de revestimentos continuos conglomerados e ríxidos modulares en
construción
EOC590_2 - Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción
UC1942_2- Executar alicatados e chapados
UC1943_2- Executar solados con pezas ríxidas

