Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude. Pode
obter máis información sobre as emendas que ten que realizar na ligazón www.edu.xunta.es/acreditacion, no menú
‹‹Edición de solicitudes e consulta de expediente›› – indicando o número da súa solicitude e o seu PIN–, ou na sede onde
presentou a solicitude. Para emendar a documentación ou se detecta algún erro adicional na listaxe –datos persoais ou
unidades de competencia solicitadas– debe xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.
xunta.es/acreditacion e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes con documentación apta para ser baremada”. Se
tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de 25 anos que non poidan xustificar
a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

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

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

78738569R
32805831B
76722166P
33274559E
79323498V
20180937R
39467730Y

ALFAYA GUIMERANS, ABRAHAM
ALVEDRO BOEDO, JOSÉ ANTONIO
BAUTISTA MORILLO, RUBÉN
CAAMAÑO BOUZAS, JOSÉ CARLOS
CASTIÑEIRA MARTÍNEZ, HERMÓGENES
CONDE AFONSO, ANDRÉS AVELINO
DE MATTOS PEREZ, FERNANDO JORGE

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

76926021Z
47371121E
35568547J
78784532X
47355809M
33255786V
45847784K

DÍAZ VILLAVERDE, JAVIER
FARIÑA MATO, JAVIER
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ
FERREIRO GÓMEZ, JUAN SIMÓN
FRAGA CALVO, JOSÉ MANUEL
FREIRE ULLA, JOSÉ ALBERTO
GARCÍA GONZÁLEZ, DAVID JOSÉ

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

11957144L
35464787Y
44409685C
33260398Y

GRANADO APARICIO, CARLOS
JANZA PIÑEIRO, IÑIGO
MARTÍN JIMÉNEZ, VICTOR
MARTINEZ SUAREZ, MARIA SOLEDAD

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

76816046W
77402999H
35481523K
44476467X
35457849Z
53195166F
34988951V

MOLDES BLANCO, DAVID
MONTES NACEMENTO, MARTÍN
NOGUEIRA MISER, SANTIAGO
OUTEIRIÑO BORRAJO, JAVIER
PENAS OCAMPO, ENRIQUE LUIS
PILARTE VILAR, IAGO
REINOSO SANTOS, FLORIANO

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

UC0825_2.
UC0825_2.
UC0825_2.
UC0825_2.

Páxina
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
15015767 - CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo Medio Instalacións eléctricas e automáticas
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

52433819Y
45870246N
76818273K
77008007M
79314512R
45847348E
44464874D

RODRIGUEZ QUEIJEIRO, MIGUEL
RODRIGUEZ VILELA, MARIO
SIEIRO MOLEDO, ROBERTO
SILVA SOTELINO, JOSE LUIS
SIMIL FORMOSO, DANIEL
VAAMONDE AGRELO, ALBERTO
VEIGA POUSADA, JOSÉ MANUEL

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

Fin da listaxe do Ciclo Medio Instalacións eléctricas e automáticas
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude. Pode
obter máis información sobre as emendas que ten que realizar na ligazón www.edu.xunta.es/acreditacion, no menú
‹‹Edición de solicitudes e consulta de expediente›› – indicando o número da súa solicitude e o seu PIN–, ou na sede onde
presentou a solicitude. Para emendar a documentación ou se detecta algún erro adicional na listaxe –datos persoais ou
unidades de competencia solicitadas– debe xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.
xunta.es/acreditacion e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes con documentación apta para ser baremada”. Se
tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de 25 anos que non poidan xustificar
a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

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

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

53612185J
35464228E

ACUÑA OTERO, JOSÉ ANTONIO
CAMBA VALES, JOSE MANUEL

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

76829719J

FILGUEIRA VÁZQUEZ, DAVID

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

44836185P
35317767W
35304577Z
52313997Z
44837880R
78739468A
33273567L
44829540X

FRAGA PEREIRO, VÍCTOR MANUEL
GARCIA RIVAS, FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ MELÓN, ANTONIO
GUERRERO FUENTES, JOSE
LLOVERA ESTEVEZ, LUIS MANUEL
LORENZO BEA, JULIO
MARTÍNEZ OTERO, SANTIAGO
RIAL BLANCO , JOSE RAMON

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

35434449M
76861384F
71642757B
78795252N

RÍOS GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO
RODRIGUEZ ABOY, MIGUEL ANGEL
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ, ROBERTO
TORREIRA VILACOBA, JOSÉ MANUEL

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

Fin da listaxe do Ciclo Medio Soldadura e caldeiraría
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude. Pode
obter máis información sobre as emendas que ten que realizar na ligazón www.edu.xunta.es/acreditacion, no menú
‹‹Edición de solicitudes e consulta de expediente›› – indicando o número da súa solicitude e o seu PIN–, ou na sede onde
presentou a solicitude. Para emendar a documentación ou se detecta algún erro adicional na listaxe –datos persoais ou
unidades de competencia solicitadas– debe xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.
xunta.es/acreditacion e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes con documentación apta para ser baremada”. Se
tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de 25 anos que non poidan xustificar
a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

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

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

32833120E

PÉREZ NÚÑEZ, ANA

UC0048_2, UC0321_2, UC1534_2, UC1535_2, UC1536_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Operacións de laboratorio
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude. Pode
obter máis información sobre as emendas que ten que realizar na ligazón www.edu.xunta.es/acreditacion, no menú
‹‹Edición de solicitudes e consulta de expediente›› – indicando o número da súa solicitude e o seu PIN–, ou na sede onde
presentou a solicitude. Para emendar a documentación ou se detecta algún erro adicional na listaxe –datos persoais ou
unidades de competencia solicitadas– debe xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.
xunta.es/acreditacion e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes con documentación apta para ser baremada”. Se
tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de 25 anos que non poidan xustificar
a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

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

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

44492588P
76865490L

ALONSO NOGUEIRA, CARLOS IVÁN
ANDRADE BALIÑO, DAVID

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

52471929M
79321496Q

CABANAS MEILAN, JOSE CARLOS
CANCELA AMIGO, JUAN

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

33251289M
35462126J
35458823E
44475310A
07530810N
44839243F
44081514J
50060189E
44828927H
X8511816E

CASTRO GRAÑA, MANUEL
CHAVES MARTÍNEZ , JUAN CARLOS
CONDE QUINTAS, JESÙS
DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, JUAN
HERRERO ROJAS, JESÚS
LOPEZ DE LA IGLESIA, ALFREDO JOSE
MALVAR ACUÑA, MANUEL AGUSTÍN
MARTIN RUIZ, VICENTE
PORTO MATO, JUAN MANUEL
RADU , GABRIEL EVELIN

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

78798238P

RODRÍGUEZ CAMAFREITA, SANTIAGO

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

53301729B

VILARIÑO MOSQUERA, PABLO

UC0628_2.
UC0626_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Electromecánica de vehículos automóbiles
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude. Pode
obter máis información sobre as emendas que ten que realizar na ligazón www.edu.xunta.es/acreditacion, no menú
‹‹Edición de solicitudes e consulta de expediente›› – indicando o número da súa solicitude e o seu PIN–, ou na sede onde
presentou a solicitude. Para emendar a documentación ou se detecta algún erro adicional na listaxe –datos persoais ou
unidades de competencia solicitadas– debe xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.
xunta.es/acreditacion e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes con documentación apta para ser baremada”. Se
tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de 25 anos que non poidan xustificar
a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

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

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

71448235T
15959037G
79323087C

ANTOLÍN LÓPEZ , DAVID
APARICIO PUERTAS, MANUEL
BERMÚDEZ MARTÍNEZ, SANDRA

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

32834363T

CASARES CARMONA, MARIA DEL PILAR

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

76363823M

GABÍN GONZÁLEZ, JUAN LUIS

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

00838600C
44826034T
75754756R

HERNÁNDEZ GONZALO, JAVIER
LAGO NÚÑEZ, DELFINA BEATRIZ
MARTIN VELAZQUEZ, NURIA

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

34895052G

MOSQUERA CASTRO, JOSÉ RAMÓN

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

35478185H

NÚÑEZ VÁZQUEZ, LORENA

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

44491317W
77415984P
48477388N

PÉREZ VÁZQUEZ, PABLO
REBOREDO IGLESIAS, VICTOR
ROS OCHOA, NOEL ISAIAS

UC0342_3.
UC0341_3.
UC0056_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
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude. Pode
obter máis información sobre as emendas que ten que realizar na ligazón www.edu.xunta.es/acreditacion, no menú
‹‹Edición de solicitudes e consulta de expediente›› – indicando o número da súa solicitude e o seu PIN–, ou na sede onde
presentou a solicitude. Para emendar a documentación ou se detecta algún erro adicional na listaxe –datos persoais ou
unidades de competencia solicitadas– debe xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.
xunta.es/acreditacion e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes con documentación apta para ser baremada”. Se
tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de 25 anos que non poidan xustificar
a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo Superior Automoción
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

34975914K

ACEVEDO MIRA, BENITO

UC0134_3, UC0135_3, UC0136_3, UC0137_3, UC0138_3, UC0139_3,

35475747H

BAHAMONDE REIRIZ, JOSÉ DANIEL

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

44819777E
44812065S
44492668L

BARALLOBRE VILLAVERDE, MANUEL
BOÓ BARREIRO, GUSTAVO
CABRERA LÓPEZ, VÍCTOR

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

44841635F
47358308C
32692365G

CALVIÑO LISTE, AMADEO ANTONIO
CASÁIS CAAMAÑO, PABLO
CASAL LOIRA, JOAQUÍN

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,

33269956L
79313655H

CONDE IGLESIAS, JOSÉ
DIAZ COUTO, CONSTANTINO JOSÉ

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

53113565X
53161324K
44459914V

DUDULETZ DIAZ, RUBEN BENJAMÍN
FERNANDEZ GOMEZ, JAVIER
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ALEXÁNDER

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

34987810A

FERNÁNDEZ VALENTÍN, JAVIER

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

44658144X
79320177P

FIGUEIRA ROMAO, PAULO JORGE
FIGUEROA RODRIGUEZ, RODRIGO

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

72036962L
76865335W

GARCÍA GONZÁLEZ, DAVID
GARCIA MARIÑO, JOSE ANGEL

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

44470557B

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MANUEL

UC0140_3.
UC0134_3, UC0135_3, UC0136_3, UC0137_3, UC0138_3, UC0139_3,
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
15015767 - CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo Superior Automoción
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76942192Q
52495900X
75770011F
44840767J
33556369J
45849913B
76864805R

IGLESIAS PIEDRA, IVÁN
JUNCAL LEMOS, ALICIA
LEIS DÍAZ, JOSÉ MANUEL
LÓPEZ ALDREY, MANUEL
LOZANO ROUCO, ADRIÁN
NOYA MUIÑO, JOSÉ ANTONIO
PAZ SILVA, JOSÉ

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

45872579E

ROMERO QUINTÁNS, DANIEL

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

76700394V
34974847N

SÁNCHEZ PRADA, JULIO
SOTO SOTO, ENRIQUE

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

33264207C

TOANDE GARCÍA, FRANCISCO JAVIER

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

78895048B

URIZAR ELORZA, GARIKOITZ

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

76818135K

VÁZQUEZ CARDESÍN, JOSÉ

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

44849012R
44838443N

VIEITES GIGIREY, ESTEBAN
VILARIÑO REGUEIRO, JOSE

UC0140_3.
UC0137_3, UC0138_3, UC0139_3, UC0140_3.
UC0134_3, UC0135_3, UC0136_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
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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 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

