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.

36014489 - CIFP A Xunqueira
Ciclo Medio Instalacións de telecomunicacións
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

53176122F
04189877J
76369677V
32644060E

BARROS BASTOS, DAVID
GARCÍA LÓPEZ, RAFAEL
PEREIRA SÁNCHEZ, JAVIER
RIVAS RODRÍGUEZ, JORGE EDUARDO

UC0120_2, UC0121_2, UC0597_2, UC0598_2, UC0599_2, UC0600_2.
UC0120_2, UC0121_2, UC0597_2, UC0598_2, UC0599_2, UC0600_2.
UC0600_2.
UC0120_2, UC0121_2, UC0597_2, UC0598_2, UC0599_2, UC0600_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Instalacións de telecomunicacións
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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.

36014489 - CIFP A Xunqueira
Ciclo Medio Instalación e amoblamiento
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76570946J

ÁLVAREZ SAAVEDRA, JOSÉ RAMÓN

UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0173_1, UC0883_2, UC0884_2,

35459639X

ARAGUNDE ABUIN, MANUEL

UC0885_2, UC0886_2.
UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0173_1,

76868277T
36087239D
35320193J

DARRIBA SANTIAGO, MANUEL ANGEL
DOMÍNGUEZ RODEIRO, FRANCISCO JOSÉ
FRAGUAS FRAGUAS, GONZALO

UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0173_1.
UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0173_1,

78796556M

FUENTES ROMARIS, JAVIER

UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0173_1, UC0883_2, UC0884_2,

76578948B

GOYOS EDROSA, RUBÉN

UC0885_2, UC0886_2.
UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0173_1, UC0883_2, UC0884_2,

76860035S
33280221A

OLIVEIRA CORDO, JOSE
OTERO COSTA, ANTONIO

UC0885_2, UC0886_2.
UC0171_2, UC0173_1.
UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0173_1,

35564037B
35455079G

PEREZ CAEIRO, MANUEL
PÉREZ PÉREZ, RAMÓN

UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
UC0173_1.
UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0173_1,

76356222V

PUENTE GARCÍA, JESÚS

UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2,

76578411A
44843819Y

RIVAS OTERO, JUAN CARLOS
SANDIÁS REY, JOSÉ MANUEL

UC0886_2.
UC0173_1.
UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0173_1,

76872896L
33330223A

SOTELO FONTENLA, CESÁREO
TUBÍO FERNÁNDEZ, JOSÉ ELEUTERIO

UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
UC0173_1.
UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0173_1, UC0883_2, UC0884_2,
UC0885_2, UC0886_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Instalación e amoblamiento
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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.

36014489 - CIFP A Xunqueira
Ciclo Medio Electromecánica de vehículos automóbiles
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

44082715H

ABILLEIRA ACUÑA, JAVIER

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

77414721X

CABANO ADÁN, MIGUEL

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

44084302H

ESTEVEZ NIETO, JOSE LUIS

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

35295022G
77466323T
77414081Z

FERRADAS FERRADAS, BENEDICTO
FERREIRO NOGUEIRA, JUAN MARTIN
MAQUIEIRA DORREGO, EMILIO

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

47373892X
34283926B

MARTINEZ PASANTES, SERGIO
ROCA ROCA, JORGE

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

44076919H

SOUTO CHAN, FRANCISCO

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

44088112X

VARELA JUAN, JOSÉ ANTONIO

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

44084073L

VILLAVERDE DIOS, ESTEBAN

UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0626_2, UC0627_2, UC0628_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Electromecánica de vehículos automóbiles
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
36014489 - CIFP A Xunqueira
Ciclo Medio Electromecánica de vehículos automóbiles
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas
Pontevedra, a 20 de febreiro de 2019
O director/a da sede

RAFAEL MAXIMINO A. NÚÑEZ PORTELA
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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)
ELE188_2 - Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto
pechado de televisión
UC0597_2- Montar e manter instalacións de megafonía e sonorización de locais
UC0598_2- Montar e manter instalacións de circuíto pechado de televisión
ELE189_2 - Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos
UC0599_2- Montar e manter sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade
UC0600_2- Montar e manter infraestruturas de redes locais de datos
MAM058_2 - Mecanizado de madeira e derivados
UC0160_2- Preparar máquinas e equipos de taller
MAM059_2 - Instalación de mobles
UC0163_2- Planificar a instalación, provisión de materiais, máquinas e ferramentas
UC0164_2- Compor e fixar o mobiliario e realizar as instalacións complementarias
UC0165_2- Comprobar o funcionamento e realizar as operacións de axuste e acabado
MAM062_2 - Montaxe de mobles e elementos de carpintaría
UC0171_2- Controlar e organizar compoñentes e accesorios de carpintería e moble
UC0173_1- Axustar e embalar produtos e elementos de carpintería e moble
MAM277_2 - Instalación de elementos de carpintaría
UC0883_2- Tomar datos e efectuar cálculos para a instalación de elementos de carpintería
UC0884_2- Efectuar instalacións de portas e fiestras de madeira
UC0885_2- Efectuar instalacións de revestimentos de madeira e similares
UC0886_2- Efectuar instalacións de estruturas de madeira
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

