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 que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
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 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.

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo Medio Instalacións eléctricas e automáticas
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76930327L

ALBAR DASILVA, JUAN JOSÉ

UC0120_2, UC0121_2, UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2,

44454831V
76996231M
33284659W
36089843Z
34871767H
36135341H
78784532X
44086495A
35436201D
44476365T
44459117W
76934625Q
35319351E
11783761X
35464787Y
32823315S
36053968L
33243973A
44477410X
77008384Z
79316590D
34878575H
44466290E
44815024F

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, RUBÉN
BARREIRO ROMANO, ENRIQUE MANUEL
BLANCO LAMAS, ANTONIO
CAMPOS GONZÁLEZ, CARLOS ALBERTO
CARBALLO GÓMEZ, ALBINO
DOMÍNGUEZ HERVELLO, JOSÉ CARLOS
FERREIRO GÓMEZ, JUAN SIMÓN
FRAGUAS RODRIGO, ROBERTO
GARRIDO REBOREDO, JOSÉ
GÓMEZ COSTA, CARLOS MANUEL
GÓMEZ FERNÁNDEZ, JAIME
GÓMEZ REBOREDO, RAMÓN
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, JOSÉ
IGLESIAS DOMÍNGUEZ, VICENTE
JANZA PIÑEIRO, IÑIGO
LANTES PEDREIRA, PABLO
LEIROS TOUCEDO, MANUEL
LOJO REY, JOSÉ MARÍA
LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROBERTO
MELÓN MELÓN , ENRIQUE
MIRA ABELENDA, JUAN MANUEL
NICOLÁS IGLESIAS, OMARA AHIMSA
PAREDES GARRIDO, IVÁN
PARGA ÁLVAREZ, EDUARDO

UC0824_2, UC0825_2.
UC0822_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.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0825_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, UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2.
UC0822_2, UC0825_2.
UC0823_2, UC0825_2.
UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0823_2, UC0824_2.
UC0120_2, UC0121_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0823_2.
UC0822_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0823_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.
UC0120_2.
UC0120_2, UC0121_2, UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2,

53114130T

PENA CHAPELA, JOSÉ CARLOS

UC0824_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
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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 que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
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 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.

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo Medio Instalacións eléctricas e automáticas
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76997457N
76732583Y
33264162K
33296786P
77008007M
76820650Y
45961018A

PIRES PÉREZ, MANUEL
PRESAS CERDEIRA, MANUEL
REY IGLESIAS, PABLO
SEOANE DÍAZ, JOSÉ MANUEL
SILVA SOTELINO, JOSE LUIS
SIMAL VÁZQUEZ, MIGUEL
TENCA LEGASCUE, SANTIAGO LUIS

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

Fin da listaxe do Ciclo Medio Instalacións eléctricas e automáticas
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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 que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
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 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.

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo Medio Soldadura e caldeiraría
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76965658E

ARCA GONZÁLEZ, JOSE RAMÓN

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

053196819G
44828836L
35559539K
36082904K
44405129H
09196833F
44818094H

ARIAS PIÑA, LUÍS FRANCISCO
BARREIRO BREA, CARLOS
COTO SALGADO, ALFONSO
GARCÍA VILA, MANUEL
GARZÓN TOMÉ, MIGUEL ÁNGEL
NIETO MARTÍNEZ, RAUL
SOBRIDO CARRO, ANTONIO

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

36063531Z

TIZÓN OTERO, JOSÉ RAMÓN

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

Fin da listaxe do Ciclo Medio Soldadura e caldeiraría
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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 que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
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 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.

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo Medio Operacións de laboratorio
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

52935799B
28760048C

FERREIRÓS ROMERO, JÉSSICA
RODRÍGUEZ GARCÍA, ISIDORO ÁNGEL

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

Fin da listaxe do Ciclo Medio Operacións de laboratorio
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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 que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
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 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.

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo Medio Electromecánica de vehículos automóbiles
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33288750E
33297612Y

BUJÁN OLVEIRA, RAÚL RAMÓN
CALVELO CANCELA, JUAN MANUEL

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

52457460A

LOJO LOJO, JOSÉ CARLOS

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

53161052W
76623169A
52450429X

MOURA GARCÍA, JOSÉ MANUEL
NOGUEIRA GONZÁLEZ, RICARDO
OUVIÑA FANDIÑO, FRANCISCO ANTONIO

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

44820384P
35476064J

PENA FRAGA, IVÁN
PORTAS CORES, JAVIER

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

Fin da listaxe do Ciclo Medio Electromecánica de vehículos automóbiles
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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 que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
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 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.

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

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

32796544Q
30227265K
44826034T
35438288A

BELLO PETEIRO, TRINIDAD
CHICA ISLA, CONCEPCIÓN
LAGO NÚÑEZ, DELFINA BEATRIZ
MENIÑO OLIVEIRA, MARIA JOSÉ

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

Fin da listaxe do Ciclo Superior Laboratorio de análise e de control de calidade
Santiago de Compostela, a 15 de febreiro de 2017
O director/a da sede

JOSÉ M. LEIS BLANCO

Páxina

6

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

