
Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades

ORDE do 29 de novembro de 2019 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–, 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: 15 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.

Ciclo Medio Cociña e gastronomía

Unidades de competencia solicitadas

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Apelidos e nomeNIF

***6404** UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.ÁLVAREZ FARAMIÑAS, SUSANA
***7628** UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0306_2, UC0709_2, UC0710_2.ALVAREZ LOSADA, XACOBE
***5444** UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.CASTRO GONZALEZ, GONZALO
***7933** UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.FANDIÑO PEREIRA, MARÍA DOLORES
***6905** UC0306_2, UC0709_2, UC0710_2.FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, BRAIS
***1838** UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.GOMEZ LAGO, MARIA DEL PILAR
***2529** UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.GONZÁLEZ ÁLVAREZ, CONCEPCIÓN
***4075** UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2.LABANDEIRA OTERO, MARIA FE
****4662* UC0306_2, UC0709_2, UC0710_2.MACHRAA  , ATIKA
***6845** UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.OYA OYA, FLORA
***1849** UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.PESQUEIRA FRANCO, BEATRIZ
***1174** UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.PESQUEIRA MOREIRA, RAQUEL
***6158** UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.RIOS RODRÍGUEZ, MONSERRAT
***0505** UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.VILARIÑO SÁNCHEZ, MARIA BELÉN
***9860** UC0259_2,  UC0260_2,  UC0261_2,  UC0262_2,  UC0306_2,  UC0310_2,

UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.
VILLAVERDE IGLESIAS, AMADEO

Fin da listaxe do Ciclo Medio Cociña e gastronomía
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades

ORDE do 29 de novembro de 2019 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–, 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: 15 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.

Ciclo Medio Servizos en restauración

Unidades de competencia solicitadas

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Apelidos e nomeNIF

***2092** UC1052_2, UC1053_2, UC1054_2.BARREIRO FERRADAS, ADRIANA
****2500* UC0711_2,  UC1046_2,  UC1047_2,  UC1048_2,  UC1049_2,  UC1050_2,

UC1051_2, UC1052_2, UC1053_2, UC1054_2.
BLANCO MUCHOTRIGO, LILLIAN CECILIA

***6016** UC1046_2.CARRERA TRILLO, CRUZ ASUNCIÓN
***9648** UC0711_2,  UC1046_2,  UC1047_2,  UC1048_2,  UC1049_2,  UC1050_2,

UC1052_2.
COSTAS LORENZO, ANGELA

***7255** UC1052_2, UC1053_2, UC1054_2.ESTÉVEZ NÚÑEZ, MARÍA ELENA
***7074** UC1046_2, UC1047_2, UC1049_2, UC1050_2, UC1053_2, UC1054_2.FERNÁNDEZ ESTÉVEZ, ABEL ÓSCAR
***8382** UC0711_2,  UC1046_2,  UC1047_2,  UC1048_2,  UC1049_2,  UC1050_2,

UC1051_2.
GONZÁLEZ ARCA, ÁNGELES

***0854** UC0711_2, UC1046_2, UC1047_2, UC1048_2, UC1049_2, UC1050_2.HERAS REVELO, MARCOS
***3808** UC0711_2,  UC1046_2,  UC1047_2,  UC1048_2,  UC1049_2,  UC1050_2,

UC1051_2, UC1052_2, UC1053_2, UC1054_2.
MAMANI HUANCA, SANTOS

***8426** UC1048_2, UC1049_2, UC1051_2.MARTÍNEZ CABANELAS, ANTONIO
***0030** UC0711_2,  UC1046_2,  UC1047_2,  UC1048_2,  UC1049_2,  UC1050_2,

UC1051_2.
PÉREZ MUNÍN, ALEJANDRO

***9064** UC0259_2,  UC0711_2,  UC1046_2,  UC1047_2,  UC1048_2,  UC1049_2,
UC1050_2, UC1051_2, UC1052_2, UC1053_2, UC1054_2.

QUINTÁNS CARRERA, RUBÉN ANTONIO

***8387** UC0711_2,  UC1046_2,  UC1047_2,  UC1048_2,  UC1049_2,  UC1050_2,
UC1051_2, UC1052_2, UC1053_2, UC1054_2.

SUEIRO MÉNDEZ, MARÍA

***3825** UC0711_2, UC1046_2, UC1048_2, UC1050_2, UC1051_2, UC1052_2.VALVERDE CHORÉN, RODRIGO

Fin da listaxe do Ciclo Medio Servizos en restauración

Páxina 2



Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades

ORDE do 29 de novembro de 2019 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–, 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: 15 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.

Ciclo Medio Panadaría, repostaría e confeitaría

Unidades de competencia solicitadas

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Apelidos e nomeNIF

***7452** UC0305_2, UC0307_2, UC0308_2, UC0309_2, UC0310_2.BARRAL BELLO, BASILIO
***7469** UC0034_2,  UC0035_2,  UC0305_2,  UC0306_2,  UC0307_2,  UC0308_2,

UC0309_2, UC0310_2, UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.
DE LABRA ÁLVAREZ, BEATRIZ

***0666** UC0034_2,  UC0035_2,  UC0036_2,  UC0305_2,  UC0306_2,  UC0307_2,
UC0308_2, UC0309_2, UC0310_2, UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.

ESTEVEZ FONTELA, ALBERTO

***0106** UC0034_2,  UC0035_2,  UC0036_2,  UC0305_2,  UC0306_2,  UC0307_2,
UC0308_2, UC0309_2, UC0310_2, UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.

MINIÑO FLORES, ROSA MARÍA

***5271** UC0034_2,  UC0035_2,  UC0036_2,  UC0305_2,  UC0306_2,  UC0307_2,
UC0308_2, UC0309_2, UC0310_2, UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.

PAMPÍN ALFONSO, GONZALO

***0301** UC0034_2,  UC0035_2,  UC0036_2,  UC0305_2,  UC0306_2,  UC0307_2,
UC0308_2, UC0309_2, UC0310_2, UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.

PÉREZ PEREÑIGUEZ, ISABEL

***2835** UC0034_2,  UC0035_2,  UC0036_2,  UC0305_2,  UC0306_2,  UC0307_2,
UC0308_2, UC0309_2, UC0310_2, UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.

RAMA NOVOA, JAVIER

***0454** UC0034_2, UC0035_2, UC0036_2.VELO URES, JOSÉ ANTONIO
***2204** UC0305_2, UC0307_2, UC0308_2, UC0309_2, UC0310_2.VELO URES, MARIA TERESA

Fin da listaxe do Ciclo Medio Panadaría, repostaría e confeitaría
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades

ORDE do 29 de novembro de 2019 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–, 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: 15 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.

Ciclo Medio Emerxencias sanitarias

Unidades de competencia solicitadas

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Apelidos e nomeNIF

***1712** UC0360_2, UC0361_2, UC0362_2.ALONSO MORÁN, SILVERIO
***5239** UC0069_1,  UC0070_2,  UC0071_2,  UC0072_2,  UC0360_2,  UC0361_2,

UC0362_2.
ÁLVAREZ BARRAGÁN, JAVIER

***3711** UC0360_2, UC0361_2, UC0362_2.ÁLVAREZ MANILLA, RUBÉN
***3292** UC0070_2, UC0071_2, UC0360_2, UC0362_2.ANTEPAZO MARTÍNEZ, JOSÉ LUÍS
***6879** UC0360_2, UC0361_2, UC0362_2.DARRIBA MARTINEZ, BERTA
***7576** UC0361_2.FORMOSO CORDEIRO, ANA MARTA
***8935** UC0361_2, UC0362_2.SAEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL ANTONIO
***2383** UC0069_1, UC0070_2, UC0071_2, UC0072_2.SOUTULLO DEL RIO, ÁNGEL FRANCISCO

Fin da listaxe do Ciclo Medio Emerxencias sanitarias
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades

ORDE do 29 de novembro de 2019 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–, 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: 15 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.

Ciclo Medio Farmacia e parafarmacia

Unidades de competencia solicitadas

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Apelidos e nomeNIF

***1576** UC0366_2, UC0367_2.MIRANDA PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN
***2191** UC0363_2, UC0364_2, UC0365_2, UC0366_2, UC0367_2, UC0368_2.TARRÍO YÁÑEZ, NURIA

Fin da listaxe do Ciclo Medio Farmacia e parafarmacia
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades

ORDE do 29 de novembro de 2019 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–, 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: 15 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.

Ciclo Superior Laboratorio de análise e de control de calidade

Unidades de competencia solicitadas

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Apelidos e nomeNIF

***0903** UC0052_3, UC0053_3, UC0341_3, UC0342_3.ABELENDA POSE, MARIFLOR
***9667** UC0052_3, UC0053_3, UC0341_3, UC0342_3.IGLESIAS PAZOS, MARIA TERESA

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

Vigo, a 19 de febreiro de 2020

O director/a da sede

Rubén Otero Caneda
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia

HOT093_2 - Cociña

Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumosUC0259_2-

Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumosUC0259_2-

Preelaborar e conservar calquera clase de alimentosUC0260_2-

Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementaisUC0261_2-

Preparar e presentar os pratos máis significativos das cociñas rexionais de España e da cociña
internacional

UC0262_2-

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaríaUC0711_2-

HOT223_2 - Repostaría

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de
múltiples aplicacións para pastelaría e repostaría

UC0306_2-

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de
múltiples aplicacións para pastelaría e repostaría

UC0306_2-

Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumosUC0709_2-

Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumosUC0709_2-

Elaborar e presentar produtos feitos á base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeadosUC0710_2-

Elaborar e presentar produtos feitos á base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeadosUC0710_2-

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaríaUC0711_2-

HOT327_2 - Servizos de bar e cafetaría

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaríaUC0711_2-

Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en barra e en mesaUC1046_2-

Asesorar sobre bebidas distintas a viños, preparalas e presentalasUC1047_2-

Servir viños e prestar información básica sobre elesUC1048_2-

Preparar e expor elaboracións sinxelas propias da oferta de bar-cafetaríaUC1049_2-

Xestionar o bar-cafetaríaUC1050_2-

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario básico, en servizos de restauraciónUC1051_2-

HOT328_2 - Servizos de restaurante

Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en salaUC1052_2-

Elaborar e acabar pratos á vista da clientelaUC1053_2-

Dispor de calquera tipo de servizos especiais en restauraciónUC1054_2-

INA015_2 - Panadaría e bolaría

Realizar e/ou dirixir as operacións de elaboración de masas de panadaría e bolaríaUC0034_2-

Confeccionar e/ou conducir as elaboracións complementarias, a composición, a decoración e o
envasamento dos produtos de panadaría e bolaría

UC0035_2-

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria panadeiraUC0036_2-

INA107_2 - Pastelaría e confeitaría

Controlar o aprovisionamento, o almacenamento e a expedición das materias primas e
auxiliares e dos produtos terminados, e preparar os equipamentos e os utensilios que se
utilizarán nos procesos de elaboración

UC0305_2-

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de produtos de confeitaría, chocolataría,
galletaría e outras elaboracións

UC0307_2-

Realizar o acabamento e decoración dos produtos de pastelaría e confeitaríaUC0308_2-

Realizar o envasamento e a presentación dos produtos de pastelaría e confeitaríaUC0309_2-

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentariaUC0310_2-



Descrición de cualificacións e unidades de competencia

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentariaUC0310_2-

QUI020_3 - Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos

Realizar ensaios microbiolóxicos e informar dos resultadosUC0054_3-

Realizar ensaios biotecnolóxicos e informar dos resultadosUC0055_3-

QUI021_3 - Ensaios físicos e fisicoquímicos

Realizar os ensaios físicos, avaliar os seus resultados e informar delesUC0056_3-

Realizar os ensaios físicoquímicos, avaliar os seus resultados e informar delesUC0057_3-

QUI110_2 - Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares

Operar con máquinas, equipamentos e instalacións de produción e distribución de enerxías e
servizos auxiliares

UC0321_2-

QUI117_3 - Análise química

Organizar e xestionar a actividade do laboratorio aplicando os procedementos e as normas
específicas

UC0052_3-

Organizar o plan de mostraxe e realizar a toma de mostrasUC0053_3-

Realizar análises por métodos químicos, avaliar os seus resultados e informar delesUC0341_3-

Aplicar técnicas instrumentais para a análise química, avaliar os seus resultados e informar
deles

UC0342_3-

QUI475_2 - Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química

Actuar baixo normas de correcta fabricación, de seguridade e ambientaisUC0048_2-

Preparar áreas e instalacións auxiliares de loxística na industria químicaUC1534_2-

Realizar as operacións de carga, descarga, almacenamento e envasamento de produtos
químicos

UC1535_2-

Realizar o control na recepción e na expedición de produtos químicosUC1536_2-

SAN025_2 - Transporte sanitario

Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación materialUC0069_1-

Prestarlle a pacientes soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzadoUC0070_2-

Trasladar pacientes ao centro sanitario útilUC0071_2-

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de criseUC0072_2-

SAN122_2 - Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con
múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e
apoiando os labores de coordinación en situacións de crise

UC0360_2-

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimasUC0361_2-

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco
previsible

UC0362_2-

SAN123_2 - Farmacia

Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a documentación en establecementos e
servizos de farmacia

UC0363_2-

Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa
utilización e determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión de persoal
facultativo

UC0364_2-

Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando as persoas
usuarias sobre a súa utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo

UC0365_2-

Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais, preparacións oficinais, dietéticas e cosméticas,
baixo a supervisión de persoal facultativo

UC0366_2-

Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizadas, baixo a supervisión deUC0367_2-



Descrición de cualificacións e unidades de competencia

persoal facultativo

Colaborar na promoción e na protección da saúde, na prevención de doenzas e na educación
sanitaria, baixo a supervisión de persoal facultativo

UC0368_2-


