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.

27006528 - CIFP As Mercedes
Ciclo Medio Xestión administrativa
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

35475759F
76361771T

ARAGUNDE COIRA, CRISTINA
BELLO BALEATO, Mª DEL MAR

UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0978_2, UC0980_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,

32445887V
33857667B

BLANCO DÁVILA, MARÍA ANARBELLA
CABANAS PIÑEIRO, MARÍA JESÚS

UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0980_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,

78788329N

FERNÁNDEZ SEGADE, CONCEPCIÓN

UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,

33335936N
32766586G

GAYOSO MAZORRA, NOELIA
LÓPEZ SOUTO, MARÍA BEGOÑA

UC0981_2.
UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0978_2,

32783262M
34976807V
35291400Q
33345952T

MARTÍNEZ CASTRO, ALEJANDRO JESÚS
MARTÍNEZ LÓPEZ, FRANCISCA
MOLDES BLANCO, MARÍA EMMA
NÚÑEZ MEILÁN, MARÍA DEL CARMEN

UC0979_2, UC0980_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0977_2, UC0978_2.
UC0975_2, UC0977_2.
UC0233_2, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0978_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,

35302803B

RODRÍGUEZ FREIRE, CRISTINA

UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2,

33537790H
32668754Z
32798923A

SAAVEDRA GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL
TOJEIRO PIÑÓN , ALMUDENA
VIDAL FRAGA, ANA

UC0980_2, UC0981_2.
UC0976_2.
UC0973_1.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,
UC0981_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Xestión administrativa
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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.

27006528 - CIFP As Mercedes
Ciclo Medio Instalacións frigoríficas e de climatización
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

44551170D
34974948K
76367819E
33858027A
09186780M
47367719R
28958191H

AZURMENDI GIL DEL SOL, DAVID
FERNÁNDEZ CAO, JAVIER ÁLVARO
FRAGA TRABA, ELOI
GALLEGO ANDIÓN, ÁNGEL
GALLEGO CHAVES, ALFONSO
MÉNDEZ TRIGO, RAÚL
RODRÍGUEZ CABEZUDO, FRANCISCO JAVIER

UC0114_2, UC0115_2, UC1158_2, UC1159_2.
UC0114_2, UC0115_2, UC1158_2, UC1159_2.
UC0114_2, UC0115_2.
UC1158_2, UC1159_2.
UC0114_2, UC0115_2.
UC1158_2.
UC0114_2, UC0115_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Instalacións frigoríficas e de climatización
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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.

27006528 - CIFP As Mercedes
Ciclo Medio Instalacións de produción de calor
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33333174X
09737226S

ARRIBAS VÁZQUEZ, MARIO
BAYÓN ÁLVAREZ, MIGUEL

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

33551251R
34637417S
33334097J
77593672K
33998990E
34964310D
33347589G

BLANCO CASTEDO, JAEL
CARBALLEIRA MARTÍNEZ, CARLOS
FRAGA BLANCO, MIGUEL ÁNGEL
GARZÓN MARTÍN, ÓSCAR
GOYOS MONTERO, IVÁN
LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO
LOSADA SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL

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

79323546L
34263185Q
33328449T
33302484W

MAÑANA PIÑEIRO, VÍCTOR
MARTÍNEZ LEBÓN, JOSÉ
PARDO CASTRO, JOSÉ LUIS
ROIS TRASTOY, SANTIAGO

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

33544907M
33255704G

SANTOS YÁÑEZ, ÓSCAR
VARELA GONZÁLEZ, SANTIAGO

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

44495819L

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, MANUEL

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

76575581W

VILA MOIRÓN, ÁNGEL

UC1526_2.
UC1156_2, UC1157_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Instalacións de produción de calor
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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.

27006528 - CIFP As Mercedes
Ciclo Medio Carrozaría
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

51409286P
34257588P
33347608T
33308514Y
33545685R

BARRADO MARTÍNEZ, ANTONIO
DURÁN DURÁN, JESÚS
LOMBAO ARIAS, JOSÉ LUIS
REVALDERÍA GARCÍA, JOSÉ MANUEL
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, MARCOS

UC0122_2,
UC0122_2,
UC0127_2,
UC0122_2,
UC0122_2,

UC0123_2, UC0127_2, UC0128_2,
UC0123_2, UC0127_2, UC0128_2,
UC0128_2, UC0129_2.
UC0123_2, UC0127_2, UC0128_2,
UC0123_2, UC0127_2, UC0128_2,

UC0129_2.
UC0129_2.
UC0129_2.
UC0129_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Carrozaría
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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.

27006528 - CIFP As Mercedes
Ciclo Medio Electromecánica de vehículos automóbiles
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

X9002820E
33539253D

AMORÍN ROZO, JOAQUÍN ALBERTO
BOUDÓN OTERO, MIGUEL

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

45429425D

CASTRILLÓN GARCÍA , JOSÉ MANUEL

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

44463386Q
70258504J
76580467N
33544823J

CID CID, JAVIER
COBAS SÁNCHEZ, DANIEL
DÍAZ LÓPEZ, MARCOS
DÍAZ VALCARCE, ÓSCAR

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

76713499N
45848724H

GARCÍA PRADA, DOMINGO
GIL ÁLVAREZ, SERGIO

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

33555745X
33552212L
76813467E
76568317Y

LOMBARDERO RODIL, IVÁN
LÓPEZ GÓMEZ, MANUEL
OTERO LÓPEZ, ANTONIO
PAZ PAZ, JOSÉ

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

33558452A
33304527K

ROMERO DÍAZ, ADRIÁN
SALVADOR OURO, JOSÉ MANUEL

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

33349779D
33553246H

VERDES PIN, JOSÉ
VILLARES CARBALLO, JUAN JOSÉ

UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_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
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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.

27006528 - CIFP As Mercedes
Ciclo Medio Electromecánica de maquinaria
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

44487118N
76941992T
79334579N
46913974T
33999109A
45431385Z
79312200N

CAMPOS GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL
CANO CANO, LUIS MIGUEL
GÓMEZ LOURO, LUIS MIGUEL
LÓPEZ GÓMEZ, FERNANDO
ROUCO BALSEIRO, ALEJANDRO
SUÁREZ FUERTES, PEDRO
VILARIÑO SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL

UC0629_2,
UC0629_2,
UC0629_2,
UC0629_2,
UC0629_2,
UC0629_2,
UC0629_2,

UC0853_2.
UC0853_2.
UC0853_2.
UC0853_2.
UC0853_2.
UC0853_2.
UC0853_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Electromecánica de maquinaria
Lugo, a 20 de febreiro de 2019
O director/a da sede

JOAQUÍN EXPÓSITO LÓPEZ
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
ADG307_2 - Actividades administrativas de recepción e relación coa clientela
UC0975_2- Recepcionar e procesar as comunicacións internas e externas
UC0977_2- Comunicarse nunha lingua estranxeira cun nivel de usuario independente nas actividades de
xestión administrativa en relación co cliente
ADG308_2 - Actividades de xestión administrativa
UC0233_2- Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación
UC0973_1- Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e
eficiencia
UC0976_2- Realizar as xestións administrativas do proceso comercial
UC0978_2- Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático
UC0979_2- Realizar as xestións administrativas de tesourería
UC0980_2- Efectuar as actividades de apoio administrativo de Recursos Humanos
UC0981_2- Realizar rexistros contables
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
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
TMV044_2 - Pintura de vehículos
UC0122_2- Realizar a preparación, protección e igualación de superficie de vehículos
UC0123_2- Efectuar o embelecemento de superficies
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

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
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
TMV266_2 - Mantemento do motor e dos sistemas eléctrico, de seguridade e confortabilidade de
maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil
UC0629_2- Manter motores Diesel
UC0853_2- Manter os sistemas eléctricos, de seguridade e confortabilidad, de maquinaria agrícola, de
industrias extractivas e de edificación e obra civil

