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.

27006528 - CIFP As Mercedes
Ciclo

Medio Xestión administrativa

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76576381C

CARREIRA CARREIRA, JUAN CARLOS

33316338X
76417092Y

PENAS ROIBAS, MARÍA JOSE
ROMÁN ROMÁN, PILAR

UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,
UC0981_2.
UC0975_2, UC0977_2.
UC0975_2, UC0977_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Xestión administrativa
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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.

27006528 - CIFP As Mercedes
Ciclo

Medio Instalacións frigoríficas e de climatización

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

34266589Q
44472154K

CARIDE CRESPO, JOSÉ MIGUEL
NOVELLE FERNÁNDEZ, JORGE

UC0114_2, UC0115_2, UC1158_2, UC1159_2.
UC0114_2, UC0115_2, UC1158_2, UC1159_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Instalacións frigoríficas e de climatización
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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.

27006528 - CIFP As Mercedes
Ciclo

Medio Instalacións de produción de calor

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33538982Z
33546623L
33549073P
33351686F
76576767S
33557351Y
33553489P
34263521F
79326250D
33325820Q
33344090R
33553016H
34271439J

AMADO GARCÍA, HUGO
CARRERA ROUCO, VÍCTOR
CASTIÑEIRA VÁZQUEZ, JORGE
COBAS LÓPEZ, EDGARDO
FERNÁNDEZ ALBA, JAVIER
FERNÁNDEZ MASEDA, ROBERTO
FONTAO LÓPEZ, LUIS ÁNGEL
LÓPEZ ASCÓN, ROBERTO
LÓPEZ BESTEIRO, JUAN CARLOS
LÓPEZ RIVAS, ÁNGEL
LÓPEZ VEGA, MIGUEL
PAREDES CENDÁN, IVÁN
VALCÁRCEL SILVA, MIGUEL

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

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Instalacións de produción de calor
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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.

27006528 - CIFP As Mercedes
Ciclo

Medio Carrozaría

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33348279G

JUANES LÓPEZ, MARCOS

UC0127_2, UC0128_2, UC0129_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Carrozaría
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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.

27006528 - CIFP As Mercedes
Ciclo

Medio Electromecánica de vehículos automóbiles

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76580769S
33852691A

ARIAS LÓPEZ, JAIME
BARREIRO FRANCO, NICANOR

77596452H
33351098V
45431885P

BEN BALSEIRO, JOSÉ MARÍA
BOUDÓN OTERO, FERNANDO
CASTRILLÓN GARCÍA , ALFONSO

32813005D
33837005A
33349239K
70080200M
72697258P

CASTRO BERMÚDEZ, JOSÉ MANUEL
FERNÁNDEZ GAVÍN, RAMÓN
GARCÍA DÍAZ, LAUREANO
GONZÁLEZ RAMOS, VÍCTOR MANUEL
LÓPEZ GÓMEZ, DAVID

33338053J

RIVAS GURDIEL, JAVIER

33552793W
34262005D
44092257S

SEIJO GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS
VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL
VARELA MOURIÑO, DANIEL

UC0133_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2,
UC0628_2.
UC0626_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0132_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2,
UC0628_2.
UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0627_2.
UC0132_2, UC0133_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.
UC0132_2, UC0133_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0133_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0132_2, UC0133_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.

27006528 - CIFP As Mercedes
Ciclo

Medio Electromecánica de maquinaria

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76410712C
33343337F
76869316G
34271852N
33547233P

CARBALLEIRA AMADO, JOSÉ JUAN
GINZO FERNÁNDEZ, ANDRÉS
NÚÑEZ GRAÑA, JACOBO
RODRÍGUEZ DÍAZ, RUBÉN
ZOLLE CASTRO, MARCOS

UC0629_2, UC0853_2.
UC0629_2, UC0853_2.
UC0853_2.
UC0629_2, UC0853_2.
UC0629_2, UC0853_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Electromecánica de maquinaria

Lugo, a 20 de febreiro de 2019
O director/a da sede

JOAQUÍN EXPÓSITO LÓPEZ
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
ADG307_2 - Actividades administrativas de recepción e relación coa clientela
UC0975_2- Recepcionar e procesar as comunicacións internas e externas
UC0977_2- Comunicarse nunha lingua estranxeira cun nivel de usuario independente nas actividades de
xestión administrativa en relación co cliente
ADG308_2 - Actividades de xestión administrativa
UC0233_2- Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación
UC0973_1- Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e
eficiencia
UC0976_2- Realizar as xestións administrativas do proceso comercial
UC0978_2- Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático
UC0979_2- Realizar as xestións administrativas de tesourería
UC0980_2- Efectuar as actividades de apoio administrativo de Recursos Humanos
UC0981_2- Realizar rexistros contables
ENA190_2 - Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas
UC0602_2- Montar captadores, equipos e circuítos hidráulicos de instalacións solares térmicas
UC0605_2- Manter instalacións solares térmicas
ENA472_2 - Montaxe, posta en servizo, mantemento e inspección de instalacións receptoras e
aparellos de gas
UC1522_2- Realizar instalacións receptoras comúns e individuais de gas
UC1523_2- Realizar a posta en servizo, inspección e revisión periódica de instalacións receptoras de gas
UC1524_2- Realizar a posta en marcha e adecuación de aparellos a gas
UC1525_2- Manter e reparar instalacións receptoras e aparellos de gas
UC1526_2- Previr riscos en instalacións receptoras e aparellos de gas
IMA040_2 - Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas
UC0114_2- Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial
UC0115_2- Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial
IMA368_2 - Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
UC1156_2- Montar instalacións caloríficas
UC1157_2- Manter instalacións caloríficas
IMA369_2 - Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción
UC1158_2- Montar instalacións de climatización e ventilación-extracción
UC1159_2- Manter instalacións de climatización e ventilación-extracción
TMV044_2 - Pintura de vehículos
UC0122_2- Realizar a preparación, protección e igualación de superficie de vehículos
UC0123_2- Efectuar o embelecemento de superficies
TMV046_2 - Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos
UC0127_2- Substituír e/ou reparar elementos amovibles dun vehículo
UC0128_2- Realizar a reparación de elementos metálicos e sintéticos
UC0129_2- Substituír e/ou reparar elementos fixos non estruturais do vehículo total ou parcialmente
TMV047_2 - Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos
automóbiles

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
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
TMV266_2 - Mantemento do motor e dos sistemas eléctrico, de seguridade e confortabilidade de
maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil
UC0629_2- Manter motores Diesel
UC0853_2- Manter os sistemas eléctricos, de seguridade e confortabilidad, de maquinaria agrícola, de
industrias extractivas e de edificación e obra civil

