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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo Medio Instalacións eléctricas e automáticas
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33266584M
32649589P
53309325V
48117303S
32437475T
79325231W
32690983W
32424626P
32843095S
79330978E
76404349M
79338577P

ALVITE REY, JOSE MANUEL
BOUZA GRAÑA, CARLOS
CODESAL LUACES, OSCAR
ENCINAS CASTILLO, MANUEL ENRIQUE
FANDIÑO PRESA, ANTONIO
GÓMEZ NEIRA, SERGIO
GONZÁLEZ PICO, PABLO
IGLESIAS OVIEDO, HENRIQUE XABIER
LÓPEZ CASTRO, JUAN CARLOS
LOUREDA LAGARES, YAGO
LOURIDO RODRIGUEZ, JUAN
LOURO PENA, JOSE ANTONIO

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

32649300H
46918649Y
02546511C
79330867A
32806351W
32670801Z
32698179E

LUACES GAVEIRAS, JAVIER
MARTINEZ ARES, AMADOR
MÉNDEZ MARTÍNEZ, DAVID
PICALLO TOJA, ÁLVARO
ROCA CASTRO, JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ DIAZ, ALEJANDRO
SAAVEDRA LORENZO, JOSE MIGUEL

UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0821_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0821_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,

32708478V
32665069D

SANDE RODRÍGUEZ, JORGE
SUÁREZ SABÍN, JOSÉ MANUEL

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

Fin da listaxe do Ciclo Medio Instalacións eléctricas e automáticas
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Solicitantes 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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo Medio Mecanizado
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

78785313D
35488815E

MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL
PIÑEIRO SPECIALE, PABLO MATIAS

UC0089_2, UC0090_2, UC0091_2.
UC0089_2, UC0090_2, UC0091_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Mecanizado
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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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo Medio Soldadura e caldeiraría
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

53516117Q
76944809B
32697004C
47365100G
47369675W
76939470P
34273203Y
52939953W
30814087K
34006150Y
53177875N
76934626V
45429850C
34268928D
32696670P
76942705T
76942706R
45434080H

ALONSO FERNANDEZ, FERNANDOI
ALONSO GONZALEZ, MANUEL ALEJANDRO
ALONSO PERMUY, GUILLERMO
CERNADAS RODRÍGUEZ, IVÁN
DUBRA SANTOS, PABLO
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ROBERTO
FERNÁNDEZ GARCÍA, PEDRO
FERROL ROMERO, HÉCTOR
GALLARDO TERZO, MANUEL
GALLEGO CORDERO, JOSE JUAN
GARRIDO PEREZ, PEDRO PABLO
GÓMEZ REBOREDO, ÓSCAR
GONZÁLEZ DÍAZ, JUAN CARLOS
GONZALEZ NUÑEZ, IVAN
GONZÁLEZ VIDAL, GUILLERMO-GABRIEL
LANZA RODRÍGUEZ, ALVARO
LANZA RODRÍGUEZ, CARLOS
LOPEZ CANGAS, ANTOLIN

UC0099_2, UC0101_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2.
UC0098_2, UC1139_2.
UC1139_2, UC1141_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC0098_2, UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.
UC0098_2, UC1141_2.
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.
UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2.
UC0100_2.
UC0098_2, UC0101_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,

32679964T
49707946R
32631282D
76907808V
32694083C
32679198Q
32702731C

LÓPEZ GARCÍA, ANGEL DAVID
MARTINEZ CELIS, JHON FREDY
OTERO SEQUEIROS, JULIO MANUEL
PARAMOS MARTINEZ, GUILLERMO JOSE
PRADOS MARTINEZ, DAVID
RABADE CAZON, GUSTAVO
REY CASTRO, ROBERTO

UC1141_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC1139_2, UC1141_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.
UC0098_2, UC1140_2, UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,

32681992G

RODRÍGUEZ DA SILVA, JUAN CARLOS

UC1141_2.
UC1142_2, UC1143_2, UC1144_2.

Páxina

3

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo Medio Soldadura e caldeiraría
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

32723558D
36160765G
76409659W

TABANGO QUINCHOANGO, MARCO GONZALO UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.
VALVERDE OTERO, OSCAR
UC0098_2, UC0101_2.
VERGARA LÓPEZ, ANGEL
UC0099_2, UC0100_2, UC0101_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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo Medio Instalacións de produción de calor
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

32669658K
32694549A
32696348P
32717650N
44816078A
54150020Q
32707208N
32698532F
32691583G

DIAZ AGULLÓ, FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ ALVAREZ, DAVID
GIL CID, RUBEN
LOPEZ SALORIO, CRISTIAN
MARTINEZ MARTINEZ, CRISTINA
PANIZZA AGUILAR, ALBERTO JOSÉ
RICO MARTINEZ, DAVID
SANCHEZ PIÑEIRO, CESAR
VILLAR VELLÓN, JORGE

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

UC1526_2.
UC1526_2.
UC1526_2.
UC1526_2.
UC1526_2.
UC1526_2.
UC1526_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Instalacións de produción de calor
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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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo Medio Carrozaría
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

44819507M
10072892L

BALIÑAS QUINTANS, ANTONIO
CARRACEDO FRANCO, MANUEL

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

78802008Y
33331466G

CARREIRA SUÁREZ, MARCOS
DOCANDO TEIJEIRO, IGNACIO

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

76569336J

DOVALE FERNÁNDEZ, AMANDO

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

76581022S

LOPEZ PARDO, NICOLAS

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

34963916Y
76518204X

LOPEZ TEIXEIRA, JOSE MANUEL
MÍGUEZ REDONDO, JOSÉ MANUEL

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

76517966W

NOVO GÓMEZ, JESÚS

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

32677696D
32717445Z

ROMERO RODRIGUEZ, DAVID
ROMERO SAAVEDRA, BORJA

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,

46898526P

URDAMPILLETA PÉREZ, SERGIO

UC0128_2, UC0129_2.
UC0127_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Carrozaría
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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.

15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo Medio Electromecánica de vehículos automóbiles
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

78745073L

ÁLAVA TORREGUITART, ISRAEL

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

34897675M
33996513Y

AÑON RODRIGUEZ, JESÚS ANTONIO
BEN LOPEZ, JOSÉ ROBERTO

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

32675525T

FREIRE PENA, FRANCISCO JAVIER

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

35590742J

GALDO VILLARQUIDE, DAVID

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

32688808N

LÓPEZ CASTRO, PABLO

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

76410519B
32695556K

LÓPEZ FREIJOMIL, ANTONIO
MARTÍNEZ FRAGA, CARLOS

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

X8188939L
76408454Q

MORENO SANCHEZ, JHON JAIRO
PARDO FERNÁNDEZ, HORACIO

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

44822287W

PEROL PEREIRA, OSCAR JOSE

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

79319028D
79339540M

POMBO VECINO, SANTIAGO
RODRIGUEZ POMBO, FERNANDO

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

76416925T

SAAVEDRA MONTERO, JUAN MANUEL

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

32658327Y
32651838A
32709020F

SANTALLA DIAZ, OSCAR MANUEL
SEQUEIRO PAZOS, JUAN JOSÉ
TORRES FRAGUELA, LUIS BENIGNO

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

Páxina

7

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
15006754 - CIFP Ferrolterra
Ciclo Medio Electromecánica de vehículos automóbiles
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

32820171E

VARELA MAQUES, ROBERTO

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

Fin da listaxe do Ciclo Medio Electromecánica de vehículos automóbiles
Ferrol, a 20 de febreiro de 2019
O director/a da sede

ENRIQUE PAZO LÓPEZ
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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
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
FME032_2 - Mecanizado por arranque de labra
UC0089_2- Determinar os procesos de mecanizado por arranque de labra
UC0090_2- Preparar máquinas e sistemas para proceder ao mecanizado por arranque de labra
UC0091_2- Mecanizar os produtos por arranque de labra
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
FME351_2 - Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial
UC1142_2- Trazar e mecanizar tubaxes
UC1143_2- Conformar e armar tubaxes
UC1144_2- Montar instalacións de tubaxe

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
IMA368_2 - Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
UC1156_2- Montar instalacións caloríficas
UC1157_2- Manter instalacións caloríficas
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

