CIFP Politécnico de Santiago
Rúa Rosalia de Castro 133 , A Coruña
15706-Santiago de Compostela
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago/

Solicitantes con documentación apta para ser baremada
Orde do 28 de decembro de 2016 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 non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. 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.

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo

Medio Instalacións eléctricas e automáticas

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

77001397L
44467191A
36159768L
76931375D
79323498V
35291420J
76905683P
35449344L
36110403N
44825804T
77000187M
76928728F
79337159Q
76861445E
35577368W
51464520L
46907121R
44835766A

ÁLVAREZ ZUÑIGA, JUAN CARLOS
BLANCO PEÑA, SAMUEL
CARIDE VARELA, JOSÉ LUIS
CASALDERREY LAMAS, VÍCTOR
CASTIÑEIRA MARTÍNEZ, HERMÓGENES
CASTRO SANMARTÍN , MANUEL
COBELO MÁRQUEZ, ÁNGEL MANUEL
CUEVAS RIVAS, JOSÉ ANTONIO
FERREIRO PÉREZ, JUAN
GARCIA OUBEL, MARCOS
GONZÁLEZ TREINTA, JOSÉ
LAMAS RAMÍREZ, VÍCTOR ALFREDO
LEMA PAREDES, FRANCISCO BORJA
LOIS PARADA, ANTONIO
MARTÍNEZ PÉREZ, JOSÉ GABRIEL
MERA JABBOUR, PEDRO
MIÑONES CRUZ, ROBERTO
MONTERO BOTANA, ALEJANDRO

76934280Q
35441768X
53195166F
34955132P
44827546V
79331566N
44836586H
72719018X
44818256L

NEIRA GÓMEZ, DANIEL
PATIÑO GONZÁLEZ, MANUEL
PILARTE VILAR, IAGO
RIBAO MOURE, SALVADOR
RODRÍGUEZ LEMOS, JUAN JOSÉ
ROJO LEMA, CÉSAR
SEIJO FERRO, JOSÉ
SUAREZ MARTINEZ, ADOLFO
VÁZQUEZ MOUGÁN, PABLO MOISÉS

UC0820_2, UC0821_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2.
UC0822_2, UC0823_2, UC0825_2.
UC0823_2, UC0825_2.
UC0820_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0822_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2.
UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0821_2, UC0822_2, UC0823_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.
UC0822_2, UC0825_2.
UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0825_2.
UC0120_2, UC0121_2, UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2,
UC0824_2, UC0825_2.
UC0821_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2.
UC0821_2, UC0823_2, UC0824_2.
UC0120_2, UC0121_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.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Instalacións eléctricas e automáticas

Páxina
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CIFP Politécnico de Santiago
Rúa Rosalia de Castro 133 , A Coruña
15706-Santiago de Compostela
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago/

Solicitantes con documentación apta para ser baremada
Orde do 28 de decembro de 2016 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 non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. 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.

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo

Medio Soldadura e caldeiraría

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76996191B
44845531Q

ALONSO SALGUEIRO, JOSÉ RAMÓN
CASTRO BUJÍA, RUBÉN

33305592M
77004403N
76577530L
76895923T
44845013G
77418379B
45873495H

CILLERO LÓPEZ, FERNANDO
DOMINGUEZ TREINTA, DANIEL
GARCÍA GONZÁLEZ, ÁNGEL
GONZÁLEZ PREGAL, JOSÉ
PENALTA CACHEDA, DIEGO
PIAY DÍAZ, JOSÉ MANUEL
RIVAS DOS SANTOS, ALBERTO

35563686M

VÁZQUEZ GONZÁLEZ , BASILIO

UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,
UC1141_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1141_2.
UC0101_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.
UC0099_2, UC0101_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2.
UC0101_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,
UC1141_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Soldadura e caldeiraría

Páxina
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CIFP Politécnico de Santiago
Rúa Rosalia de Castro 133 , A Coruña
15706-Santiago de Compostela
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago/

Solicitantes con documentación apta para ser baremada
Orde do 28 de decembro de 2016 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 non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. 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.

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo

Medio Operacións de laboratorio

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

53488817V
48990323R

FERNÁNDEZ SILVA, TANIA MARIA
TORRES MARTÍNEZ, DANIEL

UC0048_2, UC0321_2.
UC0048_2, UC0321_2, UC1534_2, UC1535_2, UC1536_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Operacións de laboratorio

Páxina
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CIFP Politécnico de Santiago
Rúa Rosalia de Castro 133 , A Coruña
15706-Santiago de Compostela
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago/

Solicitantes con documentación apta para ser baremada
Orde do 28 de decembro de 2016 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 non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. 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.

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo

Medio Electromecánica de vehículos automóbiles

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33254984C

ABELLEIRA NIETO, JOSÉ LUIS

76967359K

ABUIN RIAL, ROBERTO

76731200A

BARREIRA JUSTO, ARTURO

35450678L

BENDAÑA MARTÍNEZ, ÁNGEL FRANCISCO

76861774Y
35465228X

BLANCO ABOY, JOSÉ LUIS
CAMPAÑA BARREIRO, DANIEL

35462126J
76369377Q
32838715M
44816625K

CHAVES MARTÍNEZ , JUAN CARLOS
COSTA NOYA, MANUEL
CUNS MARTÍNEZ, MANUEL ALBERTO
DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO

79332201A
44092373Q
33266214A
45871345F
52931189R
44837022V
78805972Z
78796129S
76518204X
44824029L
33264188R
44845081A

FERNANDEZ REMUIÑAN, MARCOS
FILLOY CEDEÑO, MIGUEL ÁNGEL
FREIRE GARCÍA, AVELINO
GARCÍA DE LA IGLESIA, ANDRÉS
LISTA FERNÁNDEZ, FERNANDO ESTEBAN
LODEIRO REY, MARTÍN
MANTEIGA SUÁREZ, DAVID
MARTÍNEZ BOUZÓN, JOSÉ MANUEL
MIGUEZ REDONDO, JOSE MANUEL
MOLINOS RODRÍGUEZ, MARCOS
REY REY, JOSÉ ÄNGEL
ROMANÍ RODRÍGUEZ, JOSÉ RICARDO

33280890M

SABORIDO REY, VICENTE

76777813H

VAZQUEZ PIÑEIRO, RAFAEL

UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0130_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0132_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2.
UC0626_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0627_2.
UC0133_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0133_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0132_2.
UC0130_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0133_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0131_2, UC0133_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0133_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0133_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0627_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
Páxina
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CIFP Politécnico de Santiago
Rúa Rosalia de Castro 133 , A Coruña
15706-Santiago de Compostela
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago/

Solicitantes con documentación apta para ser baremada
Orde do 28 de decembro de 2016 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 non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. 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.

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo

Medio Electromecánica de vehículos automóbiles

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

44810831T
53301729B

VIDAL GATO, ANDRÉS
VILARIÑO MOSQUERA, PABLO

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

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Electromecánica de vehículos automóbiles

Páxina
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CIFP Politécnico de Santiago
Rúa Rosalia de Castro 133 , A Coruña
15706-Santiago de Compostela
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago/

Solicitantes con documentación apta para ser baremada
Orde do 28 de decembro de 2016 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 non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. 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.

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo Superior Laboratorio de análise e de control de calidade
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

35574426G

BARGIELA VÁZQUEZ , ANA ISABEL

76993020Z
33313859S
76363823M

BARROS ALFONSO, ANTONIO
CANDO LÓPEZ, PABLO
GABÍN GONZÁLEZ, JUAN LUIS

28483440X
28932329P
75237236G
35318181W
47351826R
76350836J
33337161H
44466472C
77400385A

GÓMEZ SAAVEDRA, MARÍA CARMEN
GÓMEZ SAAVEDRA, OLGA
IMBERNÓN DOMÍNGUEZ, JOSÉ CRISTÓBAL
POCEIRO FERNÁNDEZ, MARÍA SILVANA
QUEIJAS FONDO, NAZARE
QUEIXO RODRÍGUEZ, XESÚS
SAINZ FERNÁNDEZ, ELÍAS
SALGADO SOMOZA, MARÍA TERESA
TORRES FERNÁNDEZ, RAQUEL

33250565V

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, EZEQUIEL

32835892B

VILLAMISAR NAYA, RAQUEL

UC0052_3, UC0053_3, UC0054_3, UC0055_3, UC0056_3, UC0057_3,
UC0342_3.
UC0057_3, UC0341_3, UC0342_3.
UC0052_3, UC0053_3, UC0056_3, UC0057_3.
UC0052_3, UC0053_3, UC0054_3, UC0055_3, UC0056_3, UC0057_3,
UC0341_3, UC0342_3.
UC0054_3, UC0055_3.
UC0054_3, UC0055_3.
UC0052_3, UC0053_3, UC0056_3, UC0057_3, UC0341_3, UC0342_3.
UC0056_3, UC0057_3.
UC0057_3.
UC0057_3.
UC0054_3, UC0056_3, UC0057_3, UC0341_3.
UC0053_3, UC0054_3, UC0055_3, UC0057_3.
UC0052_3, UC0053_3, UC0054_3, UC0055_3, UC0056_3, UC0057_3,
UC0341_3, UC0342_3.
UC0052_3, UC0053_3, UC0054_3, UC0055_3, UC0056_3, UC0057_3,
UC0341_3, UC0342_3.
UC0052_3, UC0053_3, UC0056_3, UC0057_3, UC0341_3, UC0342_3.

Fin da listaxe do Ciclo Superior Laboratorio de análise e de control de calidade

Páxina
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CIFP Politécnico de Santiago
Rúa Rosalia de Castro 133 , A Coruña
15706-Santiago de Compostela
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago/

Solicitantes con documentación apta para ser baremada
Orde do 28 de decembro de 2016 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 non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. 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.

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo Superior Laboratorio de análise e de control de calidade
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas
Santiago de Compostela, a 15 de febreiro de 2017
O director/a da sede

JOSÉ M. LEIS BLANCO

Páxina

7

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 TV 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 videoportería).
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 varias industrias.
UC0822_2- Montar e manter instalacións de automatismos na contorna 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.
FME035_2 - Soldadura
UC0098_2- Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás.
UC0099_2- Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo revestido.
UC0100_2- Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo non consumible (TIG).
UC0101_2- Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo 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 carpintería metálica.
QUI018_2 - Operacións básicas en planta química
UC0048_2- Actuar baixo normas de correcta fabricación, seguridade e ambientais
QUI020_3 - Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos
UC0054_3- Realizar ensaios microbiológicos, informando dos resultados
UC0055_3- Realizar ensaios biotecnológicos, informando dos resultados
QUI021_3 - Ensaios físicos e fisicoquímicos
UC0056_3- Realizar os ensaios físicos, avaliando e informando dos resultados
UC0057_3- Realizar os ensaios físicoquímicos, avaliando e informando dos resultados
QUI110_2 - Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares
UC0048_2- Actuar baixo normas de correcta fabricación, seguridade e ambientais
UC0321_2- Operar máquinas, equipos e instalacións de produción e distribución de enerxías e servizos
auxiliares
QUI117_3 - Análise química
UC0052_3- Organizar e xestionar a actividade do laboratorio aplicando os procedementos e normas
específicas
UC0053_3- Organizar o plan de mostraxe e realizar a toma de mostras
UC0341_3- Realizar análises por métodos químicos, avaliando e informando dos resultados
UC0342_3- Aplicar técnicas instrumentais para a análise química, avaliando e informando dos resultados

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
QUI475_2 - Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química
UC0048_2- Actuar baixo normas de correcta fabricación, seguridade e ambientais
UC1534_2- Preparar áreas e instalacións auxiliares de loxística na industria química
UC1535_2- Realizar as operacións de carga, descarga, almacenamento e envasado de produtos químicos
UC1536_2- Realizar o control na recepción e expedición de produtos químicos
TMV047_2 - Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos
automóbiles
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

