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.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo

Medio Construcción

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

79315473L

AMEIJENDA SANTAMARÍA, JOSÉ MANUEL

33537831J
32682890M
44432140G

ARMESTO LÓPEZ, JORGE
BECERRA GONZÁLEZ, PEDRO
BLANCO GARCÏA, PABLO

44084734J
36985457P
32837876V

BLANCO PÉREZ, JOAQUIN
DOPAZO CASTRO, JOSÉ MANUEL
MOSQUERA MACEIRAS, JORGE MANUEL

UC0141_2, UC0142_1, UC0143_2, UC0870_1, UC1375_2,
UC1908_2, UC1909_2, UC1910_2, UC1911_2, UC1912_2,
UC1917_2, UC1918_2, UC1919_2, UC1942_2, UC1943_2.
UC0141_2, UC0142_1, UC0143_2, UC0869_1.
UC0141_2, UC0142_1, UC0143_2, UC0869_1.
UC0141_2, UC0142_1, UC0143_2, UC0869_1, UC1905_2,
UC1913_2, UC1938_2, UC1942_2, UC1943_2.
UC1321_1, UC1929_2, UC1930_2, UC1931_2, UC1932_2.
UC0142_1, UC1938_2, UC1942_2, UC1943_2.
UC0141_2, UC0142_1, UC0143_2, UC0869_1, UC0870_1,
UC1905_2, UC1908_2, UC1909_2, UC1910_2, UC1911_2,
UC1913_2, UC1929_2, UC1930_2, UC1931_2, UC1932_2,
UC1942_2, UC1943_2.

32818314M

PALLARES REGUEIRO, JUAN

78782456G

PIÑEIRO VILANOVA, JUAN LUIS

33996730Q

RUBAL VIGO, LUIS

52472280B

SANGIAO PUENTE, JUAN CARLOS

UC0869_1, UC1321_1, UC1360_2, UC1929_2,
UC1932_2.
UC0141_2, UC0142_1, UC0143_2, UC0869_1,
UC1360_2, UC1375_2, UC1905_2, UC1908_2,
UC1911_2, UC1912_2, UC1913_2, UC1917_2,
UC1929_2, UC1930_2, UC1931_2, UC1932_2,
UC1943_2.
UC0869_1, UC1321_1, UC1375_2, UC1930_2,
UC1942_2.
UC0141_2, UC0142_1, UC0143_2, UC1375_2,
UC1917_2, UC1918_2, UC1919_2, UC1938_2.

Fin da listaxe do Ciclo

UC1905_2,
UC1913_2,

UC1912_2,

UC1360_2,
UC1912_2,
UC1938_2,

UC1930_2, UC1931_2,
UC0870_1,
UC1909_2,
UC1918_2,
UC1938_2,

UC1321_1,
UC1910_2,
UC1919_2,
UC1942_2,

UC1931_2, UC1938_2,
UC1910_2, UC1911_2,

Medio Construcción

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.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo

Medio Soldadura e caldeiraría

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

34636203C
76731784N

ALONSO ROLLE, ÁLVARO
CANEDO MOLDES, ALBERTO

X4316552G
79332544R
76994093Y

JOUHARI , RACHID
LISTA ANDRADE, JOSE MANUEL
MÍGUEZ DE LA IGLESIA, TOMÁS

72360779L

ORE RODRIGUEZ, ARTURO JERONIMO

32841785Q
34899954F
47350767T
79317785P
32827566B

REY CABEZUDO, ALFONSO
SOMOZA PALLEIRO, JAVIER
VAQUERO BOQUETE, PABLO
VAZQUEZ GARCIA, JORGE
VILAR GOMEZ, RAMÓN ENRIQUE

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

15024513 - CIFP Someso
Ciclo

Medio Estética e beleza

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76821500M
09765652J

FERREIRO SÁNCHEZ , ELVIRA
OVEJA VILLAFAÑE, MARIA ANGELES

44835668C

VILARES LÓPEZ, MANUELA

UC0345_1, UC0352_2, UC0354_2, UC0355_2.
UC0065_2, UC0345_1, UC0352_2, UC0354_2, UC0355_2, UC0356_2,
UC0357_2, UC0359_2.
UC0065_2, UC0345_1, UC0352_2, UC0354_2, UC0355_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Estética e beleza

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.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo

Medio Perruqueria e cosmética capilar

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

32836649D

GARCIA COUSILLAS, CARMEN

33340587V

LEIVAS PÉREZ, PATRICIA

32717432R

LÓPEZ VILA, TANIA MARÍA

32708630P

MARÍN ROMAUS, REMEDIOS

X7719631A

MORALES MESA, YURANY

44831381B

NIETO PÉREZ, LORENA

47379751G

OREIRO CASTRO, MICHAEL

79328833Q

POSE CANOSA, SONIA

32840474Q

SEOANE BARRAL, VIRGINIA

44446417K

VÁZQUEZ LEAL, MÓNICA

UC0058_1, UC0347_2, UC0348_2, UC0349_2, UC0350_2,
UC0352_2.
UC0058_1, UC0347_2, UC0348_2, UC0349_2, UC0350_2,
UC0352_2.
UC0058_1, UC0347_2, UC0348_2, UC0349_2, UC0350_2,
UC0352_2.
UC0058_1, UC0347_2, UC0348_2, UC0349_2, UC0350_2,
UC0352_2.
UC0058_1, UC0347_2, UC0348_2, UC0349_2, UC0350_2,
UC0352_2.
UC0058_1, UC0347_2, UC0348_2, UC0349_2, UC0350_2,
UC0352_2.
UC0058_1, UC0065_2, UC0345_1, UC0347_2, UC0348_2,
UC0350_2, UC0351_2, UC0352_2, UC0354_2, UC0355_2,
UC0357_2, UC0358_2, UC0359_2.
UC0058_1, UC0065_2, UC0345_1, UC0347_2, UC0348_2,
UC0350_2, UC0351_2, UC0352_2, UC0354_2, UC0355_2,
UC0357_2, UC0358_2, UC0359_2.
UC0058_1, UC0347_2, UC0348_2, UC0349_2, UC0350_2,
UC0352_2, UC0356_2, UC0357_2, UC0358_2, UC0359_2.
UC0356_2, UC0357_2, UC0359_2.

Fin da listaxe do Ciclo

UC0351_2,
UC0351_2,
UC0351_2,
UC0351_2,
UC0351_2,
UC0351_2,
UC0349_2,
UC0356_2,
UC0349_2,
UC0356_2,
UC0351_2,

Medio Perruqueria e cosmética capilar

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.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo

Medio Carpintaría e moble

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

35316794H
46919105W

BLANCO MOURIÑO, ALFONSO
CASTRO ORDOÑEZ, IVAN

32777937Q

FERRO VARELA, CARLOS

47377002S

GARCÍA AREOSA, ÓSCAR

X4429403V
32790448S
76893783E
78787183Q
05668907M
46901569S

LÓPEZ SCHMALZ, DANIEL JOAQUÍN
MANTEIGA SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO
PEREIRA GIL, FERNANDO
RIOMAO MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN
RODRÍGUEZ ARROYO, SATURNINO
RODRIGUEZ VÁZQUEZ, ENRIQUE

32814432X

SANCHEZ SANCHEZ, JOSE JUAN

UC0160_2, UC0171_2.
UC0160_2, UC0161_2, UC0162_1, UC0166_2, UC0168_2,
UC0172_2.
UC0160_2, UC0161_2, UC0162_1, UC0166_2, UC0168_2,
UC0172_2.
UC0160_2, UC0161_2, UC0162_1, UC0166_2, UC0168_2,
UC0172_2.
UC0166_2, UC0168_2.
UC0160_2, UC0161_2, UC0162_1.
UC0161_2.
UC0160_2, UC0161_2, UC0162_1, UC0166_2, UC0168_2.
UC0161_2, UC0162_1, UC0172_2.
UC0160_2, UC0161_2, UC0162_1, UC0166_2, UC0168_2,
UC0172_2.
UC0171_2, UC0172_2.

Fin da listaxe do Ciclo

UC0171_2,
UC0171_2,
UC0171_2,

UC0171_2,

Medio Carpintaría e moble

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.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo

Medio Carrozaría

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

34898843T

BRANDARIZ VILLAR, CARLOS ARTURO

Y1656237K
32796469X

CAVALLO , ALVARO ANTONIO
FARIÑA URES, CARLOS

47357987K
79320457N

GARCIA GARCIA, ALBERTO
REY CANEDO, MIGUEL ANGEL

52431630W
32447530G

REY RUÍZ, JOSÉ ANTONIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JAVIER

76367551F
79327453Q
34894629H

TARRIO ABELENDA, SEVERINO
TORREIRA CAAMAÑO, DAVID
VALES LÓPEZ, FRANCISCO MANUEL

UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,
UC0128_2, UC0129_2.
UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2, UC0128_2, UC0129_2.
UC0122_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2, UC0128_2,
UC0129_2.
UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2, UC0128_2, UC0129_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,
UC0128_2, UC0129_2.
UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2, UC0128_2, UC0129_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,
UC0128_2, UC0129_2.
UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2, UC0128_2, UC0129_2.
UC0122_2, UC0123_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,
UC0128_2, UC0129_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Carrozaría

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.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo

Medio Electromecánica de vehículos automóbiles

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

46901126D

BUSTO WENTE, DANIEL ALEJANDRO

32749479D
34893315S
79331927M
47435794L
32755041M
47387628S

CAAMAÑO RODRIGUEZ, AURELIO
CALVIÑO PREGO, JOSE PERFECTO
CEREIJO AREAS, JOSE MANUEL
CERQUEIRO BARREIRO, YVAN
FAGIL MARQUES, JOSE MANUEL
GARCIA CAMINO, DAVID

53166621M
53305993C

GARCIA SUAREZ, JAVIER
LOPEZ FERREIRO, SANTIAGO

47371450Y
78801484B

MAQUES VARELA, DIEGO
MARTINEZ CHANS, ESTEBAN

47352267M
71096094N

MONTES FERREIRO, MANUEL ANGEL
MOSTACEDO BARRON, BERNARDO

34891209W
46908269E

MUÑIZ ARIJON, JOSE
NAVEIRA VARELA, ANTONIO

79319012Q
47381263K
47369296Z

POMBO MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER
QUINTAS MAJANO, CARLOS DARIO
REMUIÑÁN FERNÁNDEZ, RAQUEL

52431629R
33537444V

REY RUÍZ, VÍCTOR MANUEL
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ADONIS MIGUEL

79314649T

ROEL AMOR, MARCOS

32832198C

TEIJO REY, SERGIO

UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0133_2.
UC0132_2, UC0133_2.
UC0132_2, UC0133_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0133_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0133_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_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, UC0627_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0132_2, UC0133_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2.
UC0130_2, UC0131_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2, UC0627_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, UC0627_2,
UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_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.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo

Medio Electromecánica de vehículos automóbiles

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

32768869X
32838258P
53300623D

VARELA GAGO, ERNESTO
VARELA IGLESIAS, FRANCISCO
VARELA RAMOS, JESÚS MANUEL

UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2.
UC0133_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Electromecánica de vehículos automóbiles

A Coruña, a 20 de febreiro de 2019
O director/a da sede

JUAN CARLOS GONZÁLEZ PURRIÑOS
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
EOC052_2 - Fábricas de albanelaría
UC0141_2- Organizar traballos de albanelería
UC0142_1- Construír fábricas para revestir
UC0143_2- Construír fábricas vistas
UC0869_1- Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns
EOC579_2 - Armaduras pasivas para formigón
UC1905_2- Realizar o armado manual e colocación en obra de armaduras
EOC580_2 - Cubricións inclinadas
UC0869_1- Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns
UC0870_1- Construír faldones para cubertas
UC1360_2- Controlar a nivel básico riscos en construción
UC1908_2- Montar estrutura metálica lixeira para cubertas
UC1909_2- Construír taboleiros e coberturas con chapa conformada, paneis e placas
UC1910_2- Construír a cobertura con teza e lousa
UC1911_2- Organizar traballos de cubertas e impermeabilizacións
EOC581_2 - Encofrados
UC1912_2- Pór en obra encofrados verticais
UC1913_2- Pór en obra encofrados horizontais
EOC582_2 - Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas
UC1917_2- Executar as capas e elementos do sistema de impermeabilización complementarios da
membrana
UC1918_2- Impermeabilizar con membranas bituminosas
UC1919_2- Impermeabilizar con membranas sintéticas
EOC586_2 - Pavimentos e albanelaría de urbanización
UC0869_1- Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns
UC1321_1- Pavimentar con formigón impreso e empedrados
UC1360_2- Controlar a nivel básico riscos en construción
UC1929_2- Executar pavimentos de urbanización
UC1930_2- Executar elementos complementarios de pavimentos de urbanización
UC1931_2- Tender tubos de saneamento e construír rexistros e cámaras
UC1932_2- Organizar traballos de albanelería de urbanización
EOC589_2 - Revestimentos con pastas e morteiros en construción
UC1938_2- Executar recrecidos planos para revestimento en construción
EOC590_2 - Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción
UC1942_2- Executar alicatados e chapados
UC1943_2- Executar solados con pezas ríxidas
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)

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
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
IEX427_2 - Colocación de pedra natural
UC1375_2- Colocar mampostería, sillería e perpiaño
IMP119_2 - Peiteado
UC0058_1- Preparar os equipos e lavar e acondicionar o cabelo e coiro cabeludo
UC0347_2- Realizar a análise capilar, para deseñar protocolos de traballos técnicos e aplicar coidados
capilares estéticos
UC0348_2- Realizar cambios de cor totais ou parciais no cabelo
UC0349_2- Modificar a forma do cabelo temporalmente, peitealo e/ou recollelo
UC0350_2- Realizar cambios de forma permanente no cabelo
UC0351_2- Cortar o cabelo e realizar o arranxo e rasurado de barba e bigote
UC0352_2- Asesorar e vender produtos e servizos para a Imaxe Persoal
IMP120_2 - Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe
UC0065_2- Mellorar a harmonía do rostro con estilos de maquillaxe social
UC0065_2- Mellorar a harmonía do rostro con estilos de maquillaxe social
UC0345_1- Eliminar por procedementos mecánicos e decolorar o vello
UC0345_1- Eliminar por procedementos mecánicos e decolorar o vello
UC0352_2- Asesorar e vender produtos e servizos para a Imaxe Persoal
UC0352_2- Asesorar e vender produtos e servizos para a Imaxe Persoal
UC0354_2- Atender ao cliente do servizo estético de hixiene, depilación e maquillaxe en condicións de
seguridade, saúde e hixiene
UC0354_2- Atender ao cliente do servizo estético de hixiene, depilación e maquillaxe en condicións de
seguridade, saúde e hixiene
UC0355_2- Aplicar técnicas estéticas de hixiene e hidratación facial e corporal
UC0355_2- Aplicar técnicas estéticas de hixiene e hidratación facial e corporal
IMP121_2 - Coidados estéticos de mans e pés
UC0356_2- Atender ao cliente do servizo estético de mans e pés en condicións de seguridade, hixiene e
saúde
UC0356_2- Atender ao cliente do servizo estético de mans e pés en condicións de seguridade, hixiene e
saúde
UC0357_2- Aplicar técnicas estéticas para coidar e embelecer as uñas
UC0357_2- Aplicar técnicas estéticas para coidar e embelecer as uñas
UC0358_2- Elaborar e aplicar uñas artificiais
UC0358_2- Elaborar e aplicar uñas artificiais
UC0359_2- Realizar tratamentos estéticos de mans e pés
UC0359_2- Realizar tratamentos estéticos de mans e pés
MAM058_2 - Mecanizado de madeira e derivados
UC0160_2- Preparar máquinas e equipos de taller
UC0161_2- Preparar máquinas e equipos de taller industrializados

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
UC0162_1- Mecanizar madeira e derivados
MAM060_2 - Acabamento de carpintaría e moble
UC0166_2- Preparar o soporte e pór a punto os produtos e equipos para a aplicación do acabado
UC0168_2- Realizar o tintado, acabados especiais e decorativos
MAM062_2 - Montaxe de mobles e elementos de carpintaría
UC0171_2- Controlar e organizar compoñentes e accesorios de carpintería e moble
UC0172_2- Montar mobles e elementos de carpintería
TMV044_2 - Pintura de vehículos
UC0122_2- Realizar a preparación, protección e igualación de superficie de vehículos
UC0123_2- Efectuar o embelecemento de superficies
TMV045_2 - Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos
UC0124_2- Substituír elementos fixos do vehículo total ou parcialmente
UC0125_2- Reparar a estrutura do vehículo
UC0126_2- Realizar o conformado de elementos metálicos e reformas de importancia
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
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

