Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
ORDE do 29 de novembro de 2019 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–, 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: 15 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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo Medio Instalacións eléctricas e automáticas
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***6658**
***4042**
***1645**
***9849**
***6348**
***0932**
***6949**
***0434**
***4930**

ALVITE REY, JOSE MANUEL
ANEIROS MOSQUERA, JOSÉ FRANCISCO
ARIAS PÉREZ, RODRIGO
BLANCO GARCÍA, JUAN CARLOS
CASTRO REY, NICOLÁS
CODESAL LUACES, OSCAR
DÍAZ MONTERO, JUAN MARÍA
LOURIDO RODRÍGUEZ, JUAN
LUACES GAVEIRAS, JAVIER

UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0821_2, UC0822_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2.
UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0821_2.
UC0120_2, UC0121_2, UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2,

***0028**
***4651**
***5739**
***9096**
***3086**
***2320**
***7080**
***9385**
***6282**

MARCOS CASTELEIRO, RUBEN
MÉNDEZ MARTÍNEZ, DAVID
MOARES ARES, GONZALO JUSTO
PARDO ALLER, PEDRO JOSE
PICALLO TOJA, ÁLVARO
PRIETO RODRIGUEZ, RICARDO
RODRIGUEZ DIAZ, ALEJANDRO
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSE MANUEL
SOUTO RODRIGUEZ, ALEJANDRO

UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2,
UC0820_2, UC0821_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2,
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2,
UC0825_2.
UC0121_2, UC0820_2, UC0822_2, UC0823_2,
UC0822_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2,

UC0824_2, UC0825_2.
UC0824_2, UC0825_2.
UC0824_2, UC0825_2.
UC0824_2, UC0825_2.

UC0824_2, UC0825_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Instalacións eléctricas e automáticas

Páxina 1

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
ORDE do 29 de novembro de 2019 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–, 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: 15 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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo Medio Mecanizado
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***2953**
***7371**

LOPEZ FERNANDEZ, SANTIAGO
SASTRE GARCÍA, JOSÉ LUÍS

UC0089_2, UC0090_2, UC0091_2.
UC0089_2, UC0090_2, UC0091_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Mecanizado

Páxina 2

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
ORDE do 29 de novembro de 2019 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–, 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: 15 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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo Medio Soldadura e caldeiraría
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***0759**
***4244**

ALBARRÁN CARRASCO, VICENTE MANUEL
AMADO PETEIRA, FRANCISCO

UC0098_2, UC0099_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,

***9179**
***7128**
***2565**
***6510**
***3181**
***1886**

BERMUDEZ PEREZ, OSCAR
BRANDARIZ SÁNCHEZ, JORGE
CABAL ALVAREZ, RUBEN
CERNADAS RODRÍGUEZ, IVÁN
DE ANTÓN FREITAS, MARTÍN
FERNANDEZ ALFONSO, IVAN

UC1141_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2.
UC1140_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,

***3947**
***7320**
***4923**

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ROBERTO
FERNÁNDEZ GARCÍA, PEDRO
GARCÍA DÍAZ, LAUREANO

UC1141_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC0098_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2, UC1142_2,

***2891**
***4060**
***8324**
***8154**

GONZÁLEZ DÍAZ, JOSÉ MARIA
LOPEZ LOPEZ, ALFONSO
LÓPEZ MIRAGAYA, ALBERTO
LORENZO LEMOS, GABRIEL

UC1143_2, UC1144_2.
UC1140_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.
UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,

***6968**

MARTINEZ LARA, JAVIER

UC1141_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,

****4731*
***9683**
***3398**
***5133**

NDAO , SOULEYMANE
NIETO MARTÍNEZ, RAUL
PÉREZ GONZALEZ, JOSE DIEGO
PÉREZ OTERO, JOSÉ ELADIO

UC1141_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1141_2, UC1144_2.
UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,

***3247**
***0054**

PEREZ VELASCO, MARCOS
ROBLES MOSQUERA, SERGIO

UC1141_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2.
UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
Páxina 3

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo Medio Soldadura e caldeiraría
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***5437**
***5813**

RODRÍGUEZ COSTAS, DAVID
TAPIA DE LA TORRE, JOSE MIGUEL

UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,

***7245**
***6569**

VAZQUEZ VEGAS, FLORENCIO
VIQUEIRA ENRÍQUEZ, CÉSAR MIGUEL

UC1141_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Soldadura e caldeiraría

Páxina 4

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
ORDE do 29 de novembro de 2019 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–, 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: 15 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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo Medio Instalacións frigoríficas e de climatización
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***8187**

RODRIGUEZ ABELAIRA, JOAQUIN

UC0114_2, UC0115_2, UC1158_2, UC1159_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Instalacións frigoríficas e de climatización

Páxina 5

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
ORDE do 29 de novembro de 2019 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–, 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: 15 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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo Medio Instalacións de produción de calor
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***5234**
***1451**
***5114**
***8297**
***9475**

CAMESELLE SILVA, EFRÉN CARLOS
GARCÍA MARTÍNEZ, ALEJANDRO
MARIÑO CORTES, ALBERTO JESÚS
OREONA BLANCO, FRANCISCO JOSÉ
SÁNCHEZ CALVO, JOSÉ ÁNGEL

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

***9853**
***1708**
***9497**

SÁNCHEZ PIÑEIRO, CÉSAR
SIR MUÑÓZ, JUAN JOSÉ
SUAREZ ESTEVEZ, JOSE FRANCISCO

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

***5821**
***5570**
***3953**

SUÁREZ PAMPÍN, JOSÉ MANUEL
VARELA GONZÁLEZ, SANTIAGO
VÁZQUEZ LÓPEZ, LUIS MIGUEL

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

Fin da listaxe do Ciclo Medio Instalacións de produción de calor

Páxina 6

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
ORDE do 29 de novembro de 2019 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–, 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: 15 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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo Medio Carrozaría
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***1950**
***3870**
***4130**
***8669**
***7616**

BALIÑAS QUINTANS, ANTONIO
CENDAN SACHOCOS, FRANCISCO
FERNÁNDEZ MÉNDEZ, ÓSCAR
MAYO BLANCO, JOSÉ
OTERO SANJURJO, ALBERTO JAVIER

UC0124_2.
UC0123_2, UC0125_2.
UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2, UC0128_2, UC0129_2.
UC0127_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,

***2228**

PEROL PEREIRA, OSCAR JOSÉ

UC0128_2, UC0129_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,

***7769**
***5323**

ROMERO RODRIGUEZ, DAVID
TOURIÑÁN MALLÓN, RAMÓN

UC0128_2, UC0129_2.
UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2, UC0128_2, UC0129_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,

***5729**

TUBIO CASTRO, JOSE MANUEL

UC0128_2, UC0129_2.
UC0127_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Carrozaría

Páxina 7

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
ORDE do 29 de novembro de 2019 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–, 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: 15 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

***1978**
***6933**

CANCELA ORDOÑEZ, SERGIO
DOVALE FERNÁNDEZ, AMANDO

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

***7441**
***0567**

FERNÁNDEZ CALVO, DAVID
FRAGUELA PIÑEIRO, ISMAEL

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

***0272**
***5609**

FREIRE RODRÍGUEZ, FERNANDO
GARCIA CAMBA, MANUEL

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

***0093**

GARCÍA FEAL, ANDRÉS

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

***7117**
***1051**
***8102**
***9213**

LEAL TEIJEIRO, ENRIQUE
LÓPEZ FREIJOMIL, ANTONIO
LÓPEZ PARDO, NICOLÁS
MARTIN GARCIA, FRANCISCO JOSE

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

***9899**

REGO QUELLE, ROBERTO

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

***9910**

ROUCO BALSEIRO, ALEJANDRO

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

***1692**
***0707**
***6277**
***5183**
***8482**

SAAVEDRA MONTERO, JUAN MANUEL
SEOANE MARTA, ANTONIO LUIS
SEOANE MARTA, ANTONIO LUIS
SEQUEIRO PAZOS, JUAN JOSÉ
SOLLA JUNCAL, MIGUEL ÁNGEL

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

***2017**

VARELA MAQUES, ROBERTO

UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
Páxina 8

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
15006754 - CIFP Ferrolterra
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NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***0062**

VARELA RAMOS, JESÚS MANUEL

UC0133_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Electromecánica de vehículos automóbiles
Ferrol, a 19 de febreiro de 2020
O director/a da sede

Enrique Pazo López
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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 televisión 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 videoportaría)
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 de varias industrias
UC0822_2- Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito 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
ENA190_2 - Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas
UC0602_2- Montar captadores, equipamentos 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, a inspección e a 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
FME032_2 - Mecanizado por arranque de labra
UC0089_2- Determinar os procesos de mecanizado por arranque de labra
UC0090_2- Preparar máquinas e sistemas para proceder ao mecanizado por arranque de labra
UC0091_2- Mecanizar os produtos por arranque de labra
FME035_2 - Soldadura
UC0098_2- Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás
UC0099_2- Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido
UC0100_2- Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible (TIG)
UC0101_2- Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e
proxeccións térmicas con arco
FME350_2 - Caldeiraría, carpintaría e montaxe de construcións metálicas
UC1139_2- Trazar e cortar chapas e perfís
UC1140_2- Mecanizar e conformar chapas e perfís
UC1141_2- Montar e instalar elementos e estruturas de construcións e carpintaría metálica
FME351_2 - Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial
UC1142_2- Trazar e mecanizar tubaxes
UC1143_2- Conformar e armar tubaxes
UC1144_2- Montar instalacións de tubaxe

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
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, a protección e a igualación de superficies de vehículos
UC0123_2- Efectuar o embelecemento de superficies
TMV045_2 - Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos
UC0124_2- Substituír elementos fixos do vehículo total ou parcialmente
UC0125_2- Reparar a estrutura do vehículo
UC0126_2- Realizar a conformación de elementos metálicos e reformas de importancia
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
UC0130_2- Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, de dirección e de 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 confortabilidade de vehículos

