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.

32015050 - CIFP A Farixa
Ciclo Superior Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

7*48***1*

PEREZ RODRIGUEZ, GUILLERMO

UC0842_3, UC1194_3, UC1195_3, UC1196_3, UC1197_3.

Fin da listaxe do Ciclo Superior Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
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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.

32015050 - CIFP A Farixa
Ciclo Superior Proxectos de edificación
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

****5980*
**359**4*

GONZALEZ NOVILLO, PABLO
SANTOS MIÑONES, MANUEL

UC0640_3.
UC0874_3, UC0875_3, UC0876_3.

Fin da listaxe do Ciclo Superior Proxectos de edificación
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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.

32015050 - CIFP A Farixa
Ciclo Superior Axencias de viaxes e xestión de eventos
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

*32***82*

VILLEGAS RAMOS, BEATRIZ

UC0268_3, UC1057_2, UC1074_3, UC1075_3.

Fin da listaxe do Ciclo Superior Axencias de viaxes e xestión de eventos

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

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ GARCÍA
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
ENA358_3 - Eficiencia enerxética de edificios
UC0842_3- Determinar a viabilidade de proxectos de instalacións solares
UC1194_3- Avaliar a eficiencia enerxética das instalacións de edificios
UC1195_3- Colaborar no proceso de certificación enerxética de edificios
UC1196_3- Xestionar o uso eficiente da auga en edificación
UC1197_3- Promover o uso eficiente da enerxía
EOC201_3 - Representación de proxectos de edificación
UC0638_3- Realizar representacións de construción
UC0639_3- Realizar e supervisar desenvolvementos de proxectos de edificación
UC0640_3- Representar instalacións de edificios
EOC273_3 - Control de proxectos e obras de construción
UC0874_3- Realizar o seguimento da planificación en construción
UC0875_3- Procesar o control de custos en construción
UC0876_3- Xestionar sistemas de documentación de proxectos de construción
HOT095_3 - Venda de servizos e produtos turísticos
UC0266_3- Vender servizos turísticos e viaxes
UC0267_2- Desenvolver a xestión económico-administrativa de axencias de viaxes
UC0268_3- Xestionar unidades de información e distribución turísticas
UC1057_2- Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas
HOT330_3 - Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos
UC0268_3- Xestionar unidades de información e distribución turísticas
UC1055_3- Elaborar e operar viaxes combinadas, excursións e traslados
UC1056_3- Xestionar eventos
UC1057_2- Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas
HOT335_3 - Guía de turistas e visitantes
UC1069_3- Interpretar o patrimonio e bens de interese cultural do ámbito de actuación a turistas e
visitantes
UC1070_3- Interpretar espazos naturais e outros bens de interese natural do ámbito de actuación a
turistas e visitantes
UC1071_3- Prestar servizos de acompañamento e asistencia a turistas e visitantes e deseñar itinerarios
turísticos
UC1072_3- Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario competente, nos servizos turísticos de guía e
animación
UC1073_3- Comunicarse nunha lingua estranxeira distinta do inglés, cun nivel de usuario competente, nos
servizos turísticos de guía e animación
HOT336_3 - Promoción turística local e información a visitantes
UC0268_3- Xestionar unidades de información e distribución turísticas
UC1057_2- Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas
UC1074_3- Xestionar información turística
UC1075_3- Crear, promocionar e xestionar servizos e produtos turísticos locais

