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.

15027897 - CIFP Paseo das Pontes
Ciclo Medio Cociña e gastronomía
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

54702181Q
32829788W
79318404Y
52129647D
76409452W
79320805S
32674016D
34266465F
53163091V

ARIAS ÁLVAREZ, LUIS DANIEL
BARDANCA VALENCIA, MARÍA JOSÉ
BELLO OROSA, MANUEL
FERNÁNDEZ CALDERÓN, MIGUEL
IBÓN BARROS, MARÍA JOSÉ
LIÑARES BELLO, ALBERTO ALEJANDRO
MARTÍNEZ LÓPEZ, JOSÉ ÁNGEL
OURO GÓMEZ, SANDRA
PARDO SOUTO, JAVIER

UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
UC0306_2, UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
UC0306_2, UC0310_2, UC0709_2, UC0710_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0306_2, UC0310_2,

42212042G
35625757E

PÉREZ ESPALLARDO, ADONAY DEL CRISTO
PIRES PAULO, MARILDA

UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0306_2, UC0709_2,

33333974M
77597522F
79321574W

ROSON GOMEZ, BERTA MARIA
SUÁREZ COUTO, DAVID
TRIGO OSINDE, MARÍA BELÉN

UC0710_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0709_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0306_2, UC0310_2,

32810813W

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, MARÍA DEL MAR

UC0711_2.
UC0259_2, UC0262_2.

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 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.

15027897 - CIFP Paseo das Pontes
Ciclo Medio Servizos en restauración
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

32710301T

CARPENTE GARCÍA, TANIA

UC0711_2, UC1046_2, UC1047_2, UC1048_2, UC1049_2, UC1050_2,

78802676F

CARRIL PARDIÑAS, MARÍA MAGDALENA

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

49675764L

CARRILLO THOMAS, LILIANA ISABEL

UC1051_2.
UC0711_2, UC1046_2, UC1047_2, UC1048_2, UC1049_2, UC1050_2,

52451084K

GARCÍA DIESTE, FRANCISCO

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

32684053H

MARIÑA CASÁS, BEATRIZ

UC1051_2.
UC0711_2, UC1046_2, UC1047_2, UC1048_2, UC1049_2, UC1050_2,

53160633C
79319115G

MOJÓN ESCARIZ, GUSTAVO
NOYA CASTRO, LAURA

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

35316638T
33350983V

OLEIRO CALVEIRO, MARÍA DOLORES
RODRÍGUEZ BLANCO, BEGOÑA

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

32631860N
47378961L

RODRÍGUEZ LÓPEZ, GUILLERMO ALFONSO
SALGADO PÉREZ, EVA

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

49201700P

URQUIZO TARUPI, ANDREA ABIGAIL

UC1051_2, UC1052_2, UC1053_2, UC1054_2.
UC1046_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Servizos en restauración
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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.

15027897 - CIFP Paseo das Pontes
Sen ciclo Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

36159379K
78783938Z
32823123F
52481093S
32446223P
53184283A
76578742N
52308383N
44817929Z

BOUZÓN DOMÍNGUEZ, JESÚS
CASCÓN RODRÍGUEZ, LUIS ÁNGEL
ESPINOSA QUEIJEIRO, ALBERTO
FERNÁNDEZ SUCASAS, ALFONSO
PALLAS MALLO, FÉLIX
PEREIRO MUÍÑO, JUAN CARLOS
SORDO CASELAS, SANDRO
VARELA PUENTE, VÍCTOR
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, LORENZO

UC0438_1, UC0439_1,
UC0439_1.
UC0438_1, UC0439_1,
UC0438_1, UC0439_1,
UC0438_1, UC0439_1,
UC0438_1, UC0439_1,
UC0438_1, UC0439_1,
UC0438_1, UC0439_1,
UC0438_1, UC0439_1,

UC0440_1.
UC0440_1.
UC0440_1.
UC0440_1.
UC0440_1.
UC0440_1.
UC0440_1.
UC0440_1.

Fin da listaxe do Sen ciclo Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel
A Coruña, a 20 de febreiro de 2019
O director/a da sede

BEATRIZ JULIA LÓPEZ PRADO
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
HOT093_2 - Cociña
UC0259_2- Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos
UC0259_2- Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos
UC0260_2- Preelaborar e conservar toda clase de alimentos
UC0261_2- Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementais
UC0262_2- Preparar e presentar os pratos máis significativos das cociñas rexionais de España e da cociña
internacional
UC0711_2- Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalería
HOT223_2 - Repostaría
UC0306_2- Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de
múltiples aplicacións para pastelería-repostería
UC0709_2- Definir ofertas sinxelas de repostería, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos
UC0710_2- Elaborar e presentar produtos feitos a base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados
HOT327_2 - Servizos de bar e cafetaría
UC0711_2- Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalería
UC1046_2- Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en barra e mesa
UC1047_2- Asesorar sobre bebidas distintas a viños, preparalas e presentalas
UC1048_2- Servir viños e prestar información básica sobre os mesmos
UC1049_2- Preparar e expor elaboracións sinxelas propias da oferta de bar-cafetería
UC1050_2- Xestionar o bar-cafetería
UC1051_2- Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nos servizos de restauración
HOT328_2 - Servizos de restaurante
UC1052_2- Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en sala
UC1053_2- Elaborar e acabar pratos á vista do cliente
UC1054_2- Dispor todo tipo de servizos especiais en restauración
INA107_2 - Pastelaría e confeitaría
UC0310_2- Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección do medio ambiente na industria
alimentaria
TCP139_1 - Reparación de calzado e marroquinaría
UC0438_1- Realizar o aprovisionamento e atender ao cliente para a reparación de calzado
UC0439_1- Realizar a reparación en artigos de marroquinería
UC0440_1- Realizar a reparación do calzado

