Solicitantes con documentación apta para ser baremada
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 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

44454831V
47370352N
32821311N
33279463G
44806359J
76931375D
36135341H
35551169T
76807465T
35482607R
36110403N
44831130J
35601597N
54229333W
11783761X
44081320A
35569170S
76345541P
51464520L
39451216Y
53180349W
36125792Z
46907738C
44822686X

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, RUBÉN
BABÍO SUÁREZ, LIONEL
BARREIRO PÉREZ, JUAN JOSÉ
BARROS MILMANDA, SANTIAGO
BEIRAS OTERO, TOMAS
CASALDERREY LAMAS, VÍCTOR
DOMÍNGUEZ HERVELLO, JOSE CARLOS
FERNÁNDEZ CARRERA, JOSÉ
FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, CARLOS
FERNÁNDEZ TORRES, MANUEL EMILIO
FERREIRO PÉREZ, JUAN
FRAGIO AGRA, DAVID
GIRÓN TABIMA, CARLOS ANDRES
GUTIERREZ GALLEGO, ANDREA MARÍA
IGLESIAS DOMÍNGUEZ, VICENTE
LÓPEZ MAQUIEIRA, MARCELINO
MARTÍNEZ RAMIREZ, TELMO
MATO GONZÁLEZ, ALFREDO MANUEL
MERA JABBOUR, PEDRO
MISA RODRÍGUEZ, ADRIÁN
MOREIRA NOVAS, EMILIO
MUIÑOS TOBIO, JORGE
PAZ CASAL, JOSE MARCOS
PENA CASAIS, PABLO

76721162Q
36069815L
76823537H
47375313M

PÉREZ CONDE, IVAN
PÉREZ RODRIGUEZ, HERMINIO
PIÑEIRO LORES, FABIÁN
PUGA FRAGA, JESÚS ANTONIO

UC0822_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0822_2, UC0825_2.
UC0822_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0822_2, UC0825_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.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2.
UC0822_2, UC0824_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2.
UC0121_2.
UC0822_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, UC0121_2.
UC0822_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.
UC0822_2, UC0825_2.
UC0120_2, UC0121_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.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
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1

Solicitantes con documentación apta para ser baremada
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 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

44806865J

REY IGLESIAS, PABLO MANUEL

78794285B
44841583R
53165549Z

REY PIÑEIRO, MANUEL RAMIRO
RIVADULLA FACHAL, OSCAR
RODRÍGUEZ FREIRE, CARLOS

44814196F
44836586H
78807713F

SÁNCHEZ CONDE, JAVIER
SEIJO FERRO, JOSÉ
SERRAPIO LAVANDEIRA, FERNANDO

78157016A
44813134A
33317871W
47386997M

TARTABULL COSTAS, JAVIER
VÁZQUEZ BLANCO, IVÁN
VÁZQUEZ COSTA, ENRIQUE
VÁZQUEZ GÓMEZ, IAGO

44808367C
35548795H

VÁZQUEZ SUÁREZ, JUAN LUIS
VILA AREAL, ALFONSO

UC0120_2, UC0121_2, UC0820_2, UC0821_2, UC0823_2, UC0824_2,
UC0825_2.
UC0820_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0120_2, UC0121_2, UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2,
UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0825_2.
UC0824_2.
UC0120_2, UC0121_2, UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2,
UC0824_2, UC0825_2.
UC0120_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.
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
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
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 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

44848463G
53515219S

ARES COUCEIRO, DANIEL
FERNÁNDEZ GARCÍA, DEMETRIO

36159182P
36170060F
31597235L
53119336P

GÓMEZ PÉREZ, ROI
GONZÁLEZ MESIAS, FEDERICO
NÚÑEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ
OMIL PAZOS, EMILIO JOSÉ

35475796K
77416223V
35572546X
03909741V

PICALLO PARAMÁ, JOSÉ
RIVAS VALLADARES, JAVIER
SILVA PÉREZ, DANIEL
VIDAL BRUN, DAVID

36172896Z

VIDAL CABALEIRO, ALBERTO

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, UC1141_2.
UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,
UC1141_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0101_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,
UC1141_2.
UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1141_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Soldadura e caldeiraría

Páxina
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
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 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

53487501N

ALVAREZ VILLAR, BORJA MANUEL

45871454R
44816365Z
78796093W
79313812Z

BLANCO CODESO, ALBERTO
BOUZAS VAZQUEZ, MARCOS
CALDEIRO BOUZA, ANTONIO
CAPELAN PAZOS, JOSE MANUEL

44457460R

CARNERO ALVAREZ, JONNATHAN JOSE

45861981G

CERQUEIRO CENDAL, ALBERTO

44813379H

CERQUEIRO CENDAL, VICTOR

76369377Q
77400236S

COSTA NOYA, MANUEL
FERNANDEZ GARCIA, MARIA VANESSA

44816599H
78797506N
45871345F
33526669Y
44816696T
44849020D

FUENTES RAÑA, JOSÉ ÁNGEL
GARCÍA ANTELO, JOSÉ MANUEL
GARCÍA DE LA IGLESIA, ANDRÉS
GARCIA-ORTIZ GARCIA, JESUS
GONZÁLEZ CARNEIRO, ÓSCAR
GONZÁLEZ COSTA, GUSTAVO

44825294L
76518171T
44848226C

LENS LÓPEZ, JOSÉ MANUEL
LÓPEZ FERREIRO, ANTONIO
LORENZO MIRON, PABLO

78805972Z
52936949B
78786691F
45873081H

MANTEIGA SUÁREZ, DAVID
MARTINEZ MARTINEZ, PABLO
MAYO BLANCO, JOSE
NODAR CARBIA, SERGIO

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

UC0627_2,

UC0627_2,
UC0627_2,
UC0627_2,
UC0627_2,

UC0627_2,

UC0627_2,

UC0627_2,
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
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 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

76362416R

RECAREY CALO, JOSE

44833732Q
72693647P

REY CASTRO, ALEJANDRO
SAINZ MARCOTEGUI, RAUL

45847893S
33288025X
76353238T

SILVA CAMAFEITA, ANGEL
SILVA CAMAFEITA, DAVID
TOURIÑÁN MALLÓN, RAMÓN

52457290V
45909378K
76926334M

TUBIO CASTRO, JOSE MANUEL
VARELA GONZALEZ, JACOBO
VIDAL ABELEDO, MANUEL

44832622X
45847778S

VIEITES SANGIAO, CESAR
VILLAVERDE GENDRA, JOSÉ

UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2,
UC0628_2.
UC0130_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2,
UC0628_2.
UC0626_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0626_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_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,
UC0628_2.
UC0626_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0130_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2, UC0628_2.

Fin da listaxe do Ciclo

UC0627_2,

UC0627_2,

UC0627_2,

UC0627_2,

Medio Electromecánica de vehículos automóbiles
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
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 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

32796544Q
44825738A
53488817V
36130876S
76900771H
73240688V
53507555X

BELLO PETEIRO, TRINIDAD
CODESIDO MALLOU, MARÍA DOLORES
FERNÁNDEZ SILVA, TANIA MARIA
GARCÍA PÉREZ, JESÚS
GONZÁLEZ REVELLA, IVÁN
HERMELO VIDAL, GONZALO
LÓPEZ CURRÁS, PATRICIA

35567065A

LUIS REY, MODESTO

76912120M

SEGADE CASTRO, PAULA

UC0052_3, UC0057_3.
UC0052_3, UC0053_3, UC0054_3, UC0057_3, UC0341_3, UC0342_3.
UC0055_3, UC0342_3.
UC0052_3, UC0053_3, UC0341_3, UC0342_3.
UC0053_3, UC0056_3, UC0057_3.
UC0053_3, UC0341_3, UC0342_3.
UC0052_3, UC0053_3, UC0054_3, UC0056_3, UC0057_3, UC0341_3,
UC0342_3.
UC0052_3, UC0053_3, UC0054_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.

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

Páxina

6

Solicitantes con documentación apta para ser baremada
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 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 Automoción
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33335748P
76367046P
79335397W

GONZÁLEZ RICO, JUAN JOSÉ
NOYA LAGO, MANUEL JESÚS
POSE ESPAÑA, JOSÉ RAMÓN

44844875G

RAMA GARCIA, RUBÉN

34638806R

SIXTO GALDO, IVÁN

76943108N

VILLAMIL IGLESIAS, FRANCISCO

UC0134_3, UC0135_3, UC0136_3.
UC0138_3.
UC0134_3, UC0135_3, UC0136_3, UC0137_3, UC0138_3, UC0139_3,
UC0140_3.
UC0134_3, UC0135_3, UC0136_3, UC0137_3, UC0138_3, UC0139_3,
UC0140_3.
UC0134_3, UC0135_3, UC0136_3, UC0137_3, UC0138_3, UC0139_3,
UC0140_3.
UC0137_3, UC0138_3, UC0139_3, UC0140_3.

Fin da listaxe do Ciclo Superior Automoción

Santiago de Compostela, a 20 de febreiro de 2019
O director/a da sede

JOSÉ MANUEL 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
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
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
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

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
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
TMV049_3 - Planificación e control da área de carrozaría
UC0134_3- Planificar os procesos de reparación de elementos amovibles e fixos non estruturais,
controlando a execución dos mesmos
UC0135_3- Planificar os procesos de reparación de estruturas de vehículos, controlando a execución dos
mesmos
UC0136_3- Planificar os procesos de protección, preparación e embelecemento de superficies, controlando
a execución dos mesmos
TMV050_3 - Planificación e control da área de electromecánica
UC0137_3- Xestionar o mantemento de vehículos e a loxística asociada, atendendo a criterios de eficacia,
seguridade e calidade
UC0138_3- Planificar os procesos de reparación dos sistemas eléctricos, electrónicos, de seguridade e
confortabilidad, controlando a execución dos mesmos
UC0139_3- Planificar os procesos de reparación dos sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe,
controlando a execución dos mesmos
UC0140_3- Planificar os procesos de reparación dos motores térmicos e os seus sistemas auxiliares
controlando a execución dos mesmos
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

