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.

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Ciclo Medio Sistemas microinformáticos e redes
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

35324727Q

ACUÑA DOMINGUEZ, NORBERTO

UC0219_2, UC0220_2, UC0221_2, UC0222_2, UC0953_2, UC0954_2,

76903784H

CARRERA MOURIÑO, ÁLVARO

UC0955_2, UC0956_2, UC0957_2, UC0959_2.
UC0220_2, UC0222_2, UC0953_2, UC0955_2, UC0956_2, UC0957_2,

46833872F

DEL REY NÚÑEZ, DANIEL

UC0958_2, UC0959_2.
UC0219_2, UC0220_2, UC0221_2, UC0222_2, UC0953_2, UC0954_2,

44848253R
36058701Z
44828009C
32779174B
32812223D
34839891C

GUILLERMO RODRIGUEZ, DAVID
GUTIERREZ HERBELLO, JOSE MANUEL
PICÓN VIEIRO, IVÁN
REMESEIRO VILARIÑO, ROBERTO
ROIBAL REY, ARMANDO ANTONIO
SAÁ QUINTAS, ANTONIO FRANCISCO

UC0955_2, UC0956_2, UC0957_2, UC0958_2, UC0959_2.
UC0219_2, UC0220_2, UC0953_2, UC0954_2, UC0955_2, UC0956_2.
UC0219_2, UC0220_2, UC0221_2, UC0222_2.
UC0222_2.
UC0219_2, UC0957_2, UC0958_2, UC0959_2.
UC0219_2, UC0220_2, UC0221_2, UC0222_2.
UC0219_2, UC0220_2, UC0221_2, UC0222_2, UC0953_2, UC0954_2,

32668179Z
52934769Q

SABIN BELLON, JOSE ANTONIO
VAZQUEZ PIÑEIRO, RAMÓN

UC0955_2, UC0956_2, UC0957_2, UC0958_2, UC0959_2.
UC0220_2, UC0955_2, UC0956_2, UC0959_2.
UC0219_2, UC0220_2, UC0953_2, UC0954_2, UC0955_2, UC0956_2,
UC0957_2, UC0958_2, UC0959_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Sistemas microinformáticos e redes

Páxina

1

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.

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Ciclo Medio Emerxencias sanitarias
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76723809H

FELIZARDO RODRÍGUEZ, IRIA

UC0069_1, UC0070_2, UC0071_2, UC0072_2, UC0360_2, UC0361_2,

33326185J
50114549X

FREIRE SIMON, ANGEL JUAN
HERRERA GONZALEZ, PEDRO PABLO

UC0362_2.
UC0069_1, UC0070_2, UC0071_2, UC0072_2.
UC0069_1, UC0070_2, UC0071_2, UC0072_2, UC0360_2, UC0361_2,

34949781Q
X6008830B
01389302X

LUIS FERNANDEZ, XOAN CARLOS
MACIONIS , DENAS
PÉREZ TORRÉNS, ROSA MARÍA

UC0362_2.
UC0071_2, UC0360_2, UC0361_2, UC0362_2.
UC0069_1, UC0070_2, UC0071_2.
UC0069_1, UC0070_2, UC0071_2, UC0072_2, UC0360_2, UC0361_2,

45870603R
32844009D

POMBO SILVA, MANUEL ÁNGEL
VIDAL ALVARADO, ABEL

UC0362_2.
UC0360_2, UC0361_2, UC0362_2.
UC0070_2, UC0071_2, UC0360_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Emerxencias sanitarias
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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.

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Ciclo Medio Farmacia e parafarmacia
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33348859D

TORRES LÓPEZ, MARIA JESÚS

UC0363_2, UC0364_2, UC0365_2, UC0366_2, UC0367_2, UC0368_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Farmacia e parafarmacia
Ourense, a 20 de febreiro de 2019
O director/a da sede

VICENTE RIBAO DOCAMPO
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
IFC078_2 - Sistemas microinformáticos
UC0219_2- Instalar e configurar o software base en sistemas microinformáticos
UC0220_2- Instalar, configurar e verificar os elementos da rede local segundo procedementos establecidos
UC0221_2- Instalar, configurar e manter paquetes informáticos de propósito xeral e aplicacións específicas
UC0222_2- Facilitar ao usuario a utilización de paquetes informáticos de propósito xeral e aplicacións
específicas
IFC298_2 - Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos
UC0219_2- Instalar e configurar o software base en sistemas microinformáticos
UC0953_2- Montar equipos microinformáticos
UC0954_2- Reparar e ampliar equipamento microinformático
IFC299_2 - Operación de redes departamentais
UC0220_2- Instalar, configurar e verificar os elementos da rede local segundo procedementos establecidos
UC0955_2- Monitorizar os procesos de comunicacións da rede local
UC0956_2- Realizar os procesos de conexión entre redes privadas e redes públicas
IFC300_2 - Operación de sistemas informáticos
UC0219_2- Instalar e configurar o software base en sistemas microinformáticos
UC0957_2- Manter e regular o subsistema físico en sistemas informáticos
UC0958_2- Executar procedementos de administración e mantemento no software basee e de aplicación
de cliente
UC0959_2- Manter a seguridade dos subsistemas físicos e lóxicos en sistemas informáticos
SAN025_2 - Transporte sanitario
UC0069_1- Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a dotación material do mesmo
UC0070_2- Prestar ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado
UC0071_2- Trasladar ao paciente ao centro sanitario útil
UC0072_2- Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crises
SAN122_2 - Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes
UC0360_2- Colaborar na organización e o desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con
múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e
apoiando os labores de coordinación en situacións de crises
UC0361_2- Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas
UC0362_2- Colaborar na preparación e na execución de plans de urxencias e de dispositivos de risco
previsible
SAN123_2 - Farmacia
UC0363_2- Controlar os produtos e materiais, a facturación e a documentación en establecementos e
servizos de farmacia
UC0364_2- Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando aos usuarios sobre a súa
utilización, determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión do
facultativo
UC0365_2- Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando aos usuarios
sobre a súa utilización, baixo a supervisión do facultativo
UC0366_2- Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais, preparados oficinales, dietéticos e cosméticos,
baixo a supervisión do facultativo
UC0367_2- Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizados, baixo a supervisión do
facultativo
UC0368_2- Colaborar na promoción, protección da saúde, prevención de enfermidades e educación
sanitaria, baixo a supervisión do facultativo

