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.
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Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

35560670W
45845171F
36134725T

ALONSO PÉREZ, MARÍA JOSEFA
ALVARADO LÓPEZ, JUAN MARÍA
ARIAS GALLEGO, FRANCISCO JAVIER

UC0526_2, UC1479_2, UC1480_2.
UC0525_2, UC0531_2.
UC0525_2, UC0531_2, UC0532_2, UC1119_2, UC1468_2, UC1469_2,

44464326J
36107960F

DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, CARLOS
FERNÁNDEZ RIAL, EDELMIRO

UC1470_2, UC1471_2, UC1479_2, UC1480_2.
UC0525_2, UC0531_2, UC0532_2, UC1470_2, UC1471_2.
UC0525_2, UC0526_2, UC0531_2, UC0532_2, UC1119_2, UC1469_2,

07012720C
46905528H
32797557V
33310153N
35450122S
71107363B
33549634V
46911216W
78791747A
52496763E
52935315X
35575361L
32777278R
Y2671315V
44837067Q

FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ANGEL MARÍA
FERREIRO MORENO, EMILIA MARÍA
FREIRE LÓPEZ, ANA MARÍA
GONZÁLEZ CABARCOS, CARLOS RAMÓN
IGLESIAS FRESCO, FRANCISCO JOSÉ
MARTÍN DE BLAS, MARIA
PÉREZ RODRÍGUEZ, IAGO
PLATAS GÓMEZ, JUAN DIEGO
RODRÍGUEZ FRAGA, MARÍA DE LOS ÁNGELES
RUIBAL BERMÚDEZ, MARÍA MONTSERRAT
SABORIDO FERNÁNDEZ, EMILIO
SÍAS VILLAVERDE, NOELIA
SUÁREZ GARCÍA, JUAN MANUEL
TOURE , IBRAHIMA
VEIGA AGUIÒN, VÍCTOR

UC1470_2, UC1471_2, UC1479_2, UC1480_2.
UC0525_2, UC0531_2, UC0532_2, UC1119_2.
UC1468_2, UC1469_2, UC1470_2, UC1471_2, UC1479_2, UC1480_2.
UC0525_2.
UC1468_2, UC1469_2, UC1470_2, UC1471_2.
UC0525_2.
UC1468_2, UC1469_2, UC1470_2, UC1471_2.
UC1480_2.
UC0525_2.
UC1468_2, UC1469_2, UC1470_2, UC1471_2.
UC0525_2.
UC0525_2, UC0531_2, UC0532_2, UC1119_2.
UC1468_2, UC1469_2, UC1470_2, UC1471_2.
UC0525_2, UC0531_2, UC0532_2.
UC0525_2, UC0531_2, UC0532_2.
UC0525_2, UC0531_2, UC0532_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Xardinaría e floraría
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Ponteareas (San Miguel), a 20 de febreiro de 2019
O director/a da sede

MARÍA JESÚS PENA FARIÑAS
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
AGA168_2 - Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes
UC0525_2- Controlar as pragas, enfermidades, malas herbas e fisiopatías
UC0531_2- Instalar xardíns de interior, exterior e zonas verdes
UC0532_2- Manter e mellorar xardíns de interior, exterior e zonas verdes
AGA343_2 - Aproveitamentos forestais
UC1119_2- Realizar traballos en altura nas árbores
AGA457_2 - Actividades de floraría
UC1468_2- Coordinar e realizar as actividades propias de empresas de florería
UC1469_2- Realizar composicións florares
UC1470_2- Realizar composicións con plantas
UC1471_2- Vender e informar sobre produtos e servizos de florería
AGA460_2 - Produción de sementes e plantas en viveiro
UC0526_2- Manexar tractores e montar instalacións agrarias, realizando o seu mantemento
UC1479_2- Realizar operacións de propagación de plantas en viveiro
UC1480_2- Realizar operacións de cultivo de plantas e tepes en viveiro

