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.

36013448 - CIFP Manuel Antonio
Ciclo Medio Cociña e gastronomía
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76911629C

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, MARÍA EMILIA

UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0306_2, UC0310_2,

34627995T
44442870Q
76900906S
54918230A
36051201N
43424034B
X8246626E
35315515G
35568458Q
44084922V
36124371L
53170269L
53196234V

CAO RODRÍGUEZ, MARÍA SOL
CASTRO PIÑEROS, MARGARITA
DA SILVA PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN
DONATO ADORYAN, SAULO DANIEL
GARRIDO BOULLOSA, ROGELIO
LORENZO LÓPEZ, ISABEL
MACHRAA , ATIKA
MÉNDEZ SALGUEIRO, MARÍA ÁNGELES
OYA OYA, FLORA
PÉREZ GARCIA, MARÍA LUZ
PÉREZ VILLAR, JESÚS
RIVEIRO RODRIGUEZ, ALBERTO
RODRIGUEZ ARACIL, IAGO DE MIGUEL

UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.
UC0262_2, UC0306_2, UC0310_2, UC0709_2, UC0710_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0709_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0261_2, UC0262_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0261_2.
UC0262_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0306_2, UC0709_2,

76747320T

SUÁREZ DE PRADO, JOSÉ RAMÓN

UC0710_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Cociña e gastronomía
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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.

36013448 - CIFP Manuel Antonio
Ciclo Medio Servizos en restauración
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

53176284P

ALVAREZ LOSADA, XACOBE

UC0259_2, UC0711_2, UC1046_2, UC1047_2, UC1048_2, UC1049_2,

48576220J
X7595101H
X6038038D
35575748S
36064979J
36071399Q

BERARDI MADERA, LAURA ESTHER
DE SOUSA MOREIRA, EMANUEL FERNANDO
DELLA RATTA , MARÍA FERNANDA
DOMÌNGUEZ CRESPO, DIEGO
MARIÑO MOREIRA, MARÍA CARMEN
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE SALAMANCA,
RAMIRO
VILACOBA BELLÓN, JOSÉ AMADOR

33297451Y

UC1050_2, UC1051_2, UC1052_2, UC1053_2, UC1054_2.
UC0711_2, UC1048_2, UC1051_2, UC1052_2, UC1053_2, UC1054_2.
UC1052_2, UC1053_2, UC1054_2.
UC1052_2, UC1053_2, UC1054_2.
UC1052_2, UC1053_2, UC1054_2.
UC1048_2, UC1052_2, UC1054_2.
UC1053_2.
UC0711_2, UC1046_2, UC1047_2, UC1048_2, UC1049_2, UC1050_2,
UC1051_2, UC1052_2, UC1053_2, UC1054_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Servizos en restauración
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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.

36013448 - CIFP Manuel Antonio
Ciclo Medio Emerxencias sanitarias
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

53480376V
71017123T
04215048E

ABAL IGLESIAS, ARTURO RAMÓN
ALONSO MORÁN, SILVERIO
BARBERA MORENO, ANA

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

76368463E
35485505R
77416980S
70252027E

BOUZA SÁNCHEZ, AURELIO
CAMPOS ALONSO, JACOBO
CORTÉS VILLAVERDE, JESÚS
DE ANTONIO GALINDO, ÁLVARO

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

76824977D
09771513D
35461978A
77401500Z

DOMÍNGUEZ REY, TOMÁS
FERRERO CORDERO, JORGE
GUILLÁN BUSTO, FRANCISCO JAVIER
LEIRO DOMÍNGUEZ, PABLO

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

52937990V
07496983H
50826022R
35310039W

LORENZO LOSADA, MARIA ELENA
MARTÍN MARTÍNEZ-ALMEIDA, RICARDO
ALFONSO
MORACHO ARRIBAS, RAMÓN
PAINCEIRAS SOLLEIRO, JUAN

08850612M
35471572Y
10198916A
40971245B
71431629T
35483401J
54427416D
77589353A

PARRA SAEZ, ENRIQUE
PORTO VIDAL, DAVID
PRADA BENAVIDES, JOSÉ MARÍA
PUIG OLLER, TERESA
RODRÍGUEZ HERRERO, JOSÉ LUIS
ROMERO SUÁREZ, ALEJANDRA
RUIZ GAMARRA, LUZ MARINA
SAEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL ANTONIO

UC0362_2.
UC0072_2, UC0361_2.
UC0360_2, UC0361_2, UC0362_2.
UC0069_1, UC0070_2, UC0071_2, UC0072_2.
UC0069_1, UC0070_2, UC0071_2, UC0072_2, UC0360_2, UC0361_2,
UC0362_2.
UC0069_1, UC0070_2, UC0071_2, UC0072_2.
UC0362_2.
UC0072_2, UC0360_2, UC0361_2, UC0362_2.
UC0071_2.
UC0361_2, UC0362_2.
UC0072_2, UC0362_2.
UC0360_2, UC0361_2.
UC0360_2, UC0361_2, UC0362_2.
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
36013448 - CIFP Manuel Antonio
Ciclo Medio Emerxencias sanitarias
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

51659051Q

SALAS GÓMEZ, DOMINGO

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

51376015H

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL

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

52498078A
52498010G
71555673M
10203096C

SANTIAGO NOVEGIL, JOSE LUIS
SANTOS CASTRO, VICTOR MANUEL
SANTOS MIGUÉLEZ, PATRICIA
SANTOS PÉREZ, FERNANDO

UC0362_2.
UC0360_2, UC0361_2, UC0362_2.
UC0070_2, UC0360_2, UC0361_2, UC0362_2.
UC0360_2, UC0361_2.
UC0069_1, UC0070_2, UC0071_2, UC0360_2, UC0361_2, UC0362_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.

36013448 - CIFP Manuel Antonio
Ciclo Medio Farmacia e parafarmacia
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76996326P
35484023Z
Y6500044M
76815764L
76866354D
32652159W
29162262X

CEREZO MIGUELEZ, SABELA
LEIRO VENTOSO, LIDIA
LUZARDO ROMERO, MANUEL ÁNGEL
MIRANDA PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN
MOSTEIRO HERVÉS, PATRICIA
PIÑEIRO CARREGADO, LUIS
SANCHEZ HEREDIA, DOLORES

UC0363_2, UC0364_2,
UC0363_2, UC0364_2,
UC0363_2, UC0364_2,
UC0363_2, UC0364_2,
UC0363_2, UC0364_2,
UC0368_2.
UC0363_2, UC0364_2,

UC0365_2, UC0366_2, UC0368_2.
UC0366_2, UC0367_2.
UC0365_2, UC0366_2, UC0367_2, UC0368_2.
UC0365_2, UC0366_2, UC0367_2, UC0368_2.
UC0365_2, UC0366_2, UC0367_2, UC0368_2.
UC0365_2, UC0366_2, UC0367_2, UC0368_2.

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

RUBÉN OTERO CANEDA
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
HOT093_2 - Cociña
UC0259_2- Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos
UC0259_2- Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos
UC0260_2- Preelaborar e conservar toda clase de alimentos
UC0261_2- Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementais
UC0262_2- Preparar e presentar os pratos máis significativos das cociñas rexionais de España e da cociña
internacional
UC0711_2- Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalería
HOT223_2 - Repostaría
UC0306_2- Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de
múltiples aplicacións para pastelería-repostería
UC0709_2- Definir ofertas sinxelas de repostería, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos
UC0710_2- Elaborar e presentar produtos feitos a base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados
HOT327_2 - Servizos de bar e cafetaría
UC0711_2- Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalería
UC1046_2- Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en barra e mesa
UC1047_2- Asesorar sobre bebidas distintas a viños, preparalas e presentalas
UC1048_2- Servir viños e prestar información básica sobre os mesmos
UC1049_2- Preparar e expor elaboracións sinxelas propias da oferta de bar-cafetería
UC1050_2- Xestionar o bar-cafetería
UC1051_2- Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nos servizos de restauración
HOT328_2 - Servizos de restaurante
UC1052_2- Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en sala
UC1053_2- Elaborar e acabar pratos á vista do cliente
UC1054_2- Dispor todo tipo de servizos especiais en restauración
INA107_2 - Pastelaría e confeitaría
UC0310_2- Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección do medio ambiente na industria
alimentaria
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

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
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

