CIFP Compostela
Lamas de Abade s/n , A Coruña
15702-Santiago de Compostela
cifp.compostela@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cifpcompostela/

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.

15016000 - CIFP Compostela
Ciclo

Medio Cociña e gastronomía

NIF

Apelidos e nome

44483810Q
34943686Q
49671295N
44807103K

ALVAREZ PRADA, ZULEMA SAN JOSÉ
BASALO GÓMEZ, CARIDAD
BRÍTEZ VILLAGRA, OSCAR FERNANDO
CANABAL SANMARTIN, SANTIAGO

52455508Y
76702888G
33320158N
35441994Y
52471780V
76810542H
33334914W
32715563H
44806563X
44470017T
33347712N
44837198D
50719484E

Unidades de competencia solicitadas

UC0262_2.
UC0259_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0262_2, UC0306_2, UC0709_2, UC0710_2,
UC0711_2.
CRUGEIRAS REY, MANUELA
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Mª DE LOS ÁNGELES UC0259_2.
GARCIA MOREIRAS, MARIA DEL PILAR
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2.
LIÑARES VAZQUEZ, MARIA JOSEFA
UC0259_2, UC0261_2.
NODAR RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0306_2, UC0310_2,
UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.
ORO CIBREIRO, LIBIA
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
PEÑA GAVIEIRO, MARIA DEL PILAR
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2.
PRIMOY PAZOS, ALBA
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
PUENTE VARELA, LUIS
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
PUZA CAO, MARÍA ANALÍA
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
SAAVEDRA GONZALEZ, ANA ISABEL
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
SANTISO REMESEIRO, DANIEL
UC0711_2.
YÁÑEZ PÉREZ, ROSALÍA
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0711_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Cociña e gastronomía
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CIFP Compostela
Lamas de Abade s/n , A Coruña
15702-Santiago de Compostela
cifp.compostela@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cifpcompostela/

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.

15016000 - CIFP Compostela
Ciclo

Medio Panadaría, repostaría e confeitaría

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33300047A

CEBRO RODRÍGUEZ, RAMÓN

79328837C
44447878X
78793643J

ESPASANDÍN PÉREZ, MARÍA DOLORES
FERNANDEZ GIL, DAVID
GARCÍA SENDÓN, SOFÍA MARÍA

32793825B

LÓPEZ ESTRADA, JOSÉ LUIS

33291002C
33323433K

MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER
MEIJÓN SANTOS, DANIEL

45862705S
44841925K
X4164569M

NÚÑEZ CAJARAVILLE, ADRIAN
NÚÑEZ CAJARAVILLE, ARTURO
RAMIREZ ARANZAZU, JORGE ANDRES

79328411P

SAMPEDRO PARDIÑAS, EVA

UC0034_2, UC0035_2, UC0305_2, UC0306_2, UC0307_2, UC0308_2,
UC0309_2, UC0310_2, UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.
UC0034_2, UC0035_2, UC0036_2.
UC0034_2, UC0035_2, UC0036_2.
UC0034_2, UC0035_2, UC0036_2, UC0305_2, UC0306_2, UC0307_2,
UC0308_2, UC0309_2, UC0310_2, UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.
UC0034_2, UC0035_2, UC0036_2, UC0305_2, UC0306_2, UC0307_2,
UC0308_2, UC0309_2, UC0310_2, UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.
UC0034_2.
UC0034_2, UC0035_2, UC0036_2, UC0305_2, UC0306_2, UC0307_2,
UC0308_2, UC0309_2, UC0310_2, UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.
UC0034_2, UC0035_2, UC0036_2.
UC0034_2, UC0035_2, UC0036_2.
UC0034_2, UC0035_2, UC0036_2, UC0305_2, UC0306_2, UC0307_2,
UC0308_2, UC0309_2, UC0310_2, UC0711_2.
UC0034_2, UC0035_2, UC0036_2, UC0305_2, UC0306_2, UC0307_2,
UC0308_2, UC0309_2, UC0310_2, UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Panadaría, repostaría e confeitaría
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CIFP Compostela
Lamas de Abade s/n , A Coruña
15702-Santiago de Compostela
cifp.compostela@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cifpcompostela/

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.

15016000 - CIFP Compostela
Ciclo Superior Educación infantil
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

44813235N
76709831R

ALDREY NEIRO, BEGOÑA
ALONSO CASAS, SARA

46910962R

ALVAREZ CONDE, PAULA

79329713E

ALVELA COSTA, VANESSA

76354305D
77400879Z

BLANCO QUINTANS, MARIA JOSEFA
CARBALLAL PENAS, ANA

34890083A
44841499D
76621486E
35476893Z

MOSQUERA JARAZO, MARIA ISABEL
MUNÍN BROCOS, PATRICIA
PRADO LEDO, ANA BELEN
RODRÍGUEZ BOUZÓN, MARTA

34982326Q

VILA CONDE, JUAN CARLOS

UC1028_3, UC1033_3.
UC1027_3, UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3, UC1031_3, UC1032_3,
UC1033_3.
UC1027_3, UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3, UC1031_3, UC1032_3,
UC1033_3.
UC1027_3, UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3, UC1031_3, UC1032_3,
UC1033_3.
UC1027_3, UC1029_3, UC1030_3, UC1031_3, UC1032_3, UC1033_3.
UC1027_3, UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3, UC1031_3, UC1032_3,
UC1033_3.
UC1028_3, UC1032_3, UC1033_3.
UC1029_3, UC1033_3.
UC1033_3.
UC1027_3, UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3, UC1031_3, UC1032_3,
UC1033_3.
UC1027_3, UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3, UC1031_3, UC1032_3,
UC1033_3.

Fin da listaxe do Ciclo Superior Educación infantil

Santiago de Compostela, a 20 de febreiro de 2018
O director/a da sede
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CIFP Compostela
Lamas de Abade s/n , A Coruña
15702-Santiago de Compostela
cifp.compostela@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cifpcompostela/

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.

15016000 - CIFP Compostela
Ciclo Superior Educación infantil
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas
RAMIRO ESPARÍS SAMPEDRO
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
HOT093_2 - Cociña
UC0259_2- Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos
UC0260_2- Preelaborar e conservar toda clase de alimentos
UC0261_2- Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementais
UC0262_2- Preparar e presentar os pratos máis significativos das cociñas rexionais de España e da cociña
internacional
UC0711_2- Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalería
HOT223_2 - Repostaría
UC0306_2- Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de
múltiples aplicacións para pastelería-repostería
UC0306_2- Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de
múltiples aplicacións para pastelería-repostería
UC0709_2- Definir ofertas sinxelas de repostería, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos
UC0709_2- Definir ofertas sinxelas de repostería, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos
UC0710_2- Elaborar e presentar produtos feitos a base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados
UC0710_2- Elaborar e presentar produtos feitos a base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados
UC0711_2- Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalería
INA015_2 - Panadaría e bolaría
UC0034_2- Realizar e/ou dirixir as operacións de elaboración de masas de panadería e bollería
UC0035_2- Confeccionar e/ou conducir as elaboracións complementarias, composición, decoración e
envasado dos produtos de panadería e bollería
UC0036_2- Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección do medio ambiente na industria
panadeira
INA107_2 - Pastelaría e confeitaría
UC0305_2- Controlar o aprovisionamento, o almacenamento e a expedición das materias primas e
auxiliares e dos produtos terminados e preparar os equipos e o utillaje a utilizar nos procesos
de elaboración
UC0307_2- Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de produtos de confeitería, chocolatería,
galletería e outras elaboracións
UC0308_2- Realizar o acabado e decoración dos produtos de pastelería e confeitería
UC0309_2- Realizar o envasado e a presentación dos produtos de pastelería e confeitería
UC0310_2- Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección do medio ambiente na industria
alimentaria
UC0310_2- Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección do medio ambiente na industria
alimentaria
SSC322_3 - Educación infantil
UC1027_3- Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e coordinarse coas familias, o
equipo educativo e con outros profesionais
UC1028_3- Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de intervención educativa de centro e de
grupo de nenos e nenas de cero a tres anos
UC1029_3- Desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e
programas de intervención en situacións de risco
UC1030_3- Promover e implementar situacións de xogo como eixo da actividade e do desenvolvemento
infantil
UC1031_3- Desenvolver os recursos expresivos e comunicativos do neno e a nena como medio de
crecemento persoal e social
UC1032_3- Desenvolver accións para favorecer a exploración da contorna a través do contacto cos
obxectos, e as relacións do neno ou nena cos seus iguais e coas persoas adultas
UC1033_3- Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretándoos no contexto do desenvolvemento
infantil de cero a seis anos

