CIFP Coroso
Rúa dos Estudantes 5 , A Coruña
15960-Ribeira (Santa Uxía)
cifp.coroso@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cifpcoroso/

Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 29 de decembro de 2017 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.

15014556 - CIFP Coroso
Ciclo

Medio Instalacións eléctricas e automáticas

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76966780V
35471883H
77404370D
53482734Y
34896481F
44825874R

ABEIJÓN VÁZQUEZ, JOSÉ IGNACIO
CASTRO PÉREZ, LUIS MIGUEL
GÓMEZ BESADA, SANTIAGO
LIJÓ GARCÍA, JOSÉ RAIMUNDO
MOUZO SUAREZ, EMILIO
QUINTÁNS GARCÍA, JOSÉ RAMÓN

76967367Y
76909577S

SÁNCHEZ LOJO, JOSÉ CARLOS
VILA PÉREZ, FERNANDO

UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0823_2, UC0824_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0120_2, UC0121_2, UC0825_2, UC0836_2, UC0837_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0120_2, UC0121_2, UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2,
UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0120_2, UC0824_2, UC0825_2, UC0836_2.

Fin da listaxe do Ciclo
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 29 de decembro de 2017 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.

15014556 - CIFP Coroso
Ciclo

Medio Instalacións frigoríficas e de climatización

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

44478202C
52936615E
28955970M
34266589Q
36157246G
33297014Y
28962341M
44822377T
44472154K
35462512P
52495554D
36173124N
11953373C

ALVAR PRIETO, GILBERTO
CADABAL SOBRIDO, FRANCISCO JOSÉ
CALLE VILLALBA, JUAN MANUEL
CARIDE CRESPO, JOSÉ MIGUEL
CASTRO HERRERO, IVÁN
CERNADAS IGLESIAS, EDUARDO
GUERRA FRANCO, PEDRO
MANSILLA ROMERO, JOSÉ LUIS
NOVELLE FERNÁNDEZ, JORGE
PRADO FALCÓN, FERNANDO
RODAL RIAL, FRANCISCO
RODRÍGUEZ DOS ANJOS, ABILIO
RODRIGUEZ FEO, ANIBAL

UC0114_2,
UC0114_2,
UC0114_2,
UC0114_2,
UC0114_2,
UC1158_2,
UC0114_2,
UC0114_2,
UC0114_2,
UC0114_2,
UC0114_2,
UC1158_2,
UC0114_2,

UC0115_2, UC1158_2,
UC0115_2, UC1158_2,
UC0115_2.
UC0115_2, UC1158_2,
UC0115_2.
UC1159_2.
UC0115_2.
UC0115_2.
UC0115_2, UC1158_2,
UC0115_2, UC1158_2,
UC0115_2.
UC1159_2.
UC0115_2, UC1158_2,

Fin da listaxe do Ciclo

UC1159_2.
UC1159_2.
UC1159_2.

UC1159_2.
UC1159_2.

UC1159_2.
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CIFP Coroso
Rúa dos Estudantes 5 , A Coruña
15960-Ribeira (Santa Uxía)
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 29 de decembro de 2017 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.

15014556 - CIFP Coroso
Ciclo

Medio Instalacións de produción de calor

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

34998238N
76967285Q
53115847S
76866232W
52457900Y

CANEDA MARTÍNEZ, FRANCISCO
FERNÁNDEZ CAMEÁN, EMILIO JOSÉ
FERREIROA GARRIDO, JOSE LUIS
ROMERO MORAÑA, VICTOR MANUEL
SIEIRA TUBIO, CARLOS

UC1156_2, UC1157_2.
UC1156_2, UC1157_2.
UC0602_2, UC0605_2, UC1156_2, UC1157_2.
UC0602_2, UC0605_2, UC1156_2, UC1157_2, UC1522_2, UC1525_2.
UC1156_2, UC1157_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Instalacións de produción de calor

Ribeira (Santa Uxía), a 20 de febreiro de 2018
O director/a da sede

ANTONIO MANUEL TEIRA RIVAS
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
ELE043_2 - Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios
UC0120_2- Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e TV en edificios
ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable)
UC0121_2- Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e
instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportería)
ELE257_2 - Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión
UC0820_2- Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente
a vivendas
UC0821_2- Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e
dunha ou varias industrias
UC0822_2- Montar e manter instalacións de automatismos na contorna de vivendas e pequena industria
UC0823_2- Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión
UC0824_2- Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión
UC0825_2- Montar e manter máquinas eléctricas
ENA190_2 - Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas
UC0602_2- Montar captadores, equipos e circuítos hidráulicos de instalacións solares térmicas
UC0605_2- Manter instalacións solares térmicas
ENA261_2 - Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas
UC0836_2- Montar instalacións solares fotovoltaicas
UC0837_2- Manter instalacións solares fotovoltaicas
ENA472_2 - Montaxe, posta en servizo, mantemento e inspección de instalacións receptoras e
aparellos de gas
UC1522_2- Realizar instalacións receptoras comúns e individuais de gas
UC1525_2- Manter e reparar instalacións receptoras e aparellos de gas
IMA040_2 - Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas
UC0114_2- Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial
UC0115_2- Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial
IMA368_2 - Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
UC1156_2- Montar instalacións caloríficas
UC1157_2- Manter instalacións caloríficas
IMA369_2 - Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción
UC1158_2- Montar instalacións de climatización e ventilación-extracción
UC1159_2- Manter instalacións de climatización e ventilación-extracción

