Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
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 precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude. Pode
obter máis información sobre as emendas que ten que realizar na ligazón www.edu.xunta.es/acreditacion, no menú
‹‹Edición de solicitudes e consulta de expediente›› – indicando o número da súa solicitude e o seu PIN–, ou na sede onde
presentou a solicitude. Para emendar a documentación ou se detecta algún erro adicional na listaxe –datos persoais ou
unidades de competencia solicitadas– debe xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.
xunta.es/acreditacion e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes con documentación apta para ser baremada”. 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.

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo
Ciclo Medio Instalacións eléctricas e automáticas
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33543675S

AIRA POMBO, JORGE

UC0120_2, UC0121_2, UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2,

X3177401C
33351250P
33542283A
33304198Z
44488208K
76722870E
33542899K
33559021C
34989747P
50212329V
33310347E
33544126Y
33553814B
33350048W

BERRAMI , WISSAM
CASAIS LÓPEZ, YAGO
CASTAÑO LOPEZ, EDUARDO
FERNÁNDEZ SUAZO, JOSÉ
GÓNZALEZ PÉREZ, DAVID
LÓPEZ BORRAJO, ANGEL
LÓPEZ FERNANDEZ, ARMANDO GUILLERMO
MOURÍN DÍAZ, BORJA
PÉREZ RODRÍGUEZ, ANGEL
POVEDA FOUZ, VICTOR
SAL REIJA, ISABEL
SANTEIRO VILAR, ADRIAN
VÁZQUEZ SEOANE, MIGUEL
VILLARREAL IGLESIAS, JOSE MANUEL

UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0823_2, UC0824_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2,
UC0820_2, UC0821_2, UC0823_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2,
UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_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,
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2,
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2,
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2,
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2,
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2,
UC0820_2, UC0821_2, UC0823_2.

UC0825_2.
UC0825_2.

UC0825_2.
UC0825_2.
UC0825_2.
UC0825_2.
UC0825_2.
UC0825_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Instalacións eléctricas e automáticas
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
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 precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude. Pode
obter máis información sobre as emendas que ten que realizar na ligazón www.edu.xunta.es/acreditacion, no menú
‹‹Edición de solicitudes e consulta de expediente›› – indicando o número da súa solicitude e o seu PIN–, ou na sede onde
presentou a solicitude. Para emendar a documentación ou se detecta algún erro adicional na listaxe –datos persoais ou
unidades de competencia solicitadas– debe xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.
xunta.es/acreditacion e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes con documentación apta para ser baremada”. 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.

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo
Ciclo Medio Carpintaría e moble
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76574140X
44450260T
76731354L
07875161F

ALONSO VIDAL, ROBERTO
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, BERNARDO
GÓMEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
MENDOZA HERNÁNDEZ, JUAN

UC0162_1.
UC0160_2, UC0161_2, UC0162_1, UC0166_2, UC0168_2.
UC0161_2, UC0162_1, UC0172_2.
UC0160_2, UC0161_2, UC0162_1, UC0166_2, UC0168_2, UC0171_2,

33313085T
32769527R

MONTERO OTERO, VÍCTOR JAVIER
TORDERA MÉNDEZ, FERNANDA

UC0172_2.
UC0166_2, UC0168_2, UC0171_2, UC0172_2.
UC0160_2, UC0161_2, UC0162_1.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Carpintaría e moble
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
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 precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude. Pode
obter máis información sobre as emendas que ten que realizar na ligazón www.edu.xunta.es/acreditacion, no menú
‹‹Edición de solicitudes e consulta de expediente›› – indicando o número da súa solicitude e o seu PIN–, ou na sede onde
presentou a solicitude. Para emendar a documentación ou se detecta algún erro adicional na listaxe –datos persoais ou
unidades de competencia solicitadas– debe xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.
xunta.es/acreditacion e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes con documentación apta para ser baremada”. 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.

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo
Ciclo Superior Educación infantil
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33535610T
46897244Z

FERNÁNDEZ ARGIZ, MARÍA DEL CARMEN
FERNÁNDEZ CAAMAÑO, LORENA

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

77594670F
32773894K
33308363Q
33324069J

FERNÁNDEZ EIJO, ROSA MARÍA
GORRITA GONZÁLEZ, ANA MARÍA
LOMBARDÍA FERNÁNDEZ, MARÍA
MONTSERRAT
RACAMONDE GARCÍA, MARTA

33837037N

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, PILAR

UC1033_3.
UC1030_3, UC1031_3, UC1032_3.
UC1030_3.
UC1027_3, UC1029_3, UC1032_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
Lugo, a 20 de febreiro de 2019
O director/a da sede

ANTONIO IBÁÑEZ BURGO
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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
MAM058_2 - Mecanizado de madeira e derivados
UC0160_2- Preparar máquinas e equipos de taller
UC0161_2- Preparar máquinas e equipos de taller industrializados
UC0162_1- Mecanizar madeira e derivados
MAM060_2 - Acabamento de carpintaría e moble
UC0166_2- Preparar o soporte e pór a punto os produtos e equipos para a aplicación do acabado
UC0168_2- Realizar o tintado, acabados especiais e decorativos
MAM062_2 - Montaxe de mobles e elementos de carpintaría
UC0171_2- Controlar e organizar compoñentes e accesorios de carpintería e moble
UC0172_2- Montar mobles e elementos de carpintería
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

