Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo

Medio Instalacións eléctricas e automáticas

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

32664658N
32697627E
53305799X
34888279Q
71502930R
32686725E
32798050G

AMENEIRO MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS
FERNANDEZ OTERO, ALFONSO
GARCÍA BARROS, CRISTÓBAL
PARDO BELLO, JOSE RAMON
ROCA LÓPEZ, CARLOS
SUÁREZ SABIN, ALEJANDRO
SUBIELA BALDOMIR, ALBERTO ANGEL

UC0820_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0822_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Instalacións eléctricas e automáticas
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo

Medio Soldadura e caldeiraría

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76940870M
45431816P
11439414L
32686788Q
36173158T

ANES DE ALBA, JOSE ENRIQUE
ANTÓN FREITAS, MARTÍN
BUSTO ÁLVAREZ, MOISÉS
CANTO MESÍAS, MIGUEL
DAVILA PRADO, JOSE MANUEL

76940029S
32707370J
76943880W
53516295X
45434921P
76943626R

FERNANDEZ DIAZ, DAVID
FREIRE HERMIDA, IVÁN
GIL GARCIA, DANIEL
LASTRA MENENDEZ, DANIEL
MENENDEZ MENENDEZ, ENRIQUE
PÉREZ MENÉNDEZ, DAVID

76414816F
76939031Y
32646893A
36150827W

PICOS PEREZ, OSCAR
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CRISTOBAL
SEIJO LUACES, JUAN JOSE
VILA MIGUEZ, ELADIO

UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,
UC1141_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.
UC1139_2, UC1142_2, UC1143_2.
UC0100_2, UC0101_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,
UC1141_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2.
UC0100_2.
UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,
UC1141_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Soldadura e caldeiraría
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo

Medio Instalacións de produción de calor

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

35447155S

ABALO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER

32714476N
32696564V
52452436Q
49675665N
48115667N

GONZALEZ PORTO, ADRIAN
LOPEZ LAGE, MANUEL ANGEL
LUACES LIJO, MIGUEL ANGEL
MARTÍNEZ TELECHEA, SEBASTIÁN MARTÍN
RODRIGUEZ DESENA, HUGO ALEXANDER

UC0602_2, UC0605_2, UC1156_2, UC1157_2, UC1522_2, UC1523_2,
UC1524_2, UC1525_2, UC1526_2.
UC1522_2, UC1523_2, UC1524_2, UC1525_2, UC1526_2.
UC1522_2, UC1523_2, UC1524_2, UC1525_2, UC1526_2.
UC1522_2, UC1523_2, UC1524_2, UC1525_2, UC1526_2.
UC1156_2, UC1157_2, UC1522_2.
UC1522_2, UC1523_2, UC1524_2, UC1525_2, UC1526_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Instalacións de produción de calor
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo

Medio Carrozaría

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33350315Q
32709586K
32696158W
33321251R

ALDEGUNDE QUIROGA, JOSE MANUEL
ALONSO FORMOSO, COSME
AREA GÓMEZ, DIEGO
FERNANDEZ FREIJO, JAVIER

33337631M

GASALLA ANLLO, FRANCISCO

32633373F

GONZÁLEZ CASTRO, MANUEL JOSÉ

33344413W
32699053E

GREGORIO CALOTO, JOSE JAVIER
MEIZOSO ALONSO, JUAN JOSE

76721125W

PEREZ PEREZ, ADOLFO

76350216Z

SERRANO RODRIGUEZ, SANTIAGO GABRIEL

44084827Z
47357280G

SOLLA JUNCAL, MIGUEL ÁNGEL
TRIGO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL

UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2, UC0128_2, UC0129_2.
UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2.
UC0125_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,
UC0128_2, UC0129_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,
UC0128_2, UC0129_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,
UC0128_2, UC0129_2.
UC0124_2, UC0127_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,
UC0128_2, UC0129_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,
UC0128_2, UC0129_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,
UC0128_2, UC0129_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0126_2.
UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0129_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Carrozaría
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo

Medio Electromecánica de vehículos automóbiles

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

32721202E

ARMADA PEREZ, ALBERTO

46919787V
34957950C
32705726W

CANCELA ORDOÑEZ, SERGIO
FERNÁNDEZ ADÁN, MARCOS
FRAGUELA PIÑEIRO, GONZALO

46919394S
32773464M
33543037K
32691625T
32808951A

REGA VAZQUEZ, JORGE
RODRIGUEZ CALVO, JOSE ANGEL
ROJO LEAL, ADRIAN
ROMERO DIAZ , JUAN FRANCISCO
VARELA MARTINEZ, JOSE RAMON

UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0132_2, UC0133_2.
UC0626_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0130_2.
UC0130_2, UC0131_2.
UC0132_2, UC0133_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Electromecánica de vehículos automóbiles

Ferrol, a 20 de febreiro de 2019
O director/a da sede

ENRIQUE PAZO LÓPEZ
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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
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
UC1523_2- Realizar a posta en servizo, inspección e revisión periódica de instalacións receptoras de gas
UC1524_2- Realizar a posta en marcha e adecuación de aparellos a gas
UC1525_2- Manter e reparar instalacións receptoras e aparellos de gas
UC1526_2- Previr riscos en instalacións receptoras e aparellos de gas
FME032_2 - Mecanizado por arranque de labra
UC0089_2- Determinar os procesos de mecanizado por arranque de labra
UC0090_2- Preparar máquinas e sistemas para proceder ao mecanizado por arranque de labra
UC0091_2- Mecanizar os produtos por arranque de labra
FME035_2 - Soldadura
UC0098_2- Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás
UC0099_2- Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo revestido
UC0100_2- Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo non consumible (TIG)
UC0101_2- Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo consumible (MIG, MAG) e
proxeccións térmicas con arco
FME350_2 - Caldeiraría, carpintaría e montaxe de construcións metálicas
UC1139_2- Trazar e cortar chapas e perfís
UC1140_2- Mecanizar e conformar chapas e perfís
UC1141_2- Montar e instalar elementos e estruturas de construcións e carpintería metálica
FME351_2 - Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial
UC1142_2- Trazar e mecanizar tubaxes
UC1143_2- Conformar e armar tubaxes
UC1144_2- Montar instalacións de tubaxe

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
IMA368_2 - Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
UC1156_2- Montar instalacións caloríficas
UC1157_2- Manter instalacións caloríficas
TMV044_2 - Pintura de vehículos
UC0122_2- Realizar a preparación, protección e igualación de superficie de vehículos
UC0123_2- Efectuar o embelecemento de superficies
TMV045_2 - Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos
UC0124_2- Substituír elementos fixos do vehículo total ou parcialmente
UC0125_2- Reparar a estrutura do vehículo
UC0126_2- Realizar o conformado de elementos metálicos e reformas de importancia
TMV046_2 - Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos
UC0127_2- Substituír e/ou reparar elementos amovibles dun vehículo
UC0128_2- Realizar a reparación de elementos metálicos e sintéticos
UC0129_2- Substituír e/ou reparar elementos fixos non estruturais do vehículo total ou parcialmente
TMV047_2 - Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos
automóbiles
UC0130_2- Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos. dirección e suspensión
UC0131_2- Manter os sistemas de transmisión e freos
TMV048_2 - Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares
UC0132_2- Manter o motor térmico
UC0133_2- Manter os sistemas auxiliares do motor térmico
TMV197_2 - Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos
UC0626_2- Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos
UC0627_2- Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos
UC0628_2- Manter os sistemas de seguridade e confortabilidad de vehículos

