Solicitantes con documentación apta para ser baremada
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 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: 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.

15014556 - CIFP Coroso
Ciclo

Medio Instalacións eléctricas e automáticas

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***1952**
***0450**
***6512**
***5337**
***0503**

DOZO RADIO, JOSÉ LUIS
GARCÍA VILLANUEVA, MARCOS
OTERO ÁLVAREZ, GUILLERMO
RODRÍGUEZ FEO, ANÍBAL
SÁNCHEZ RIVAS, JOSÉ MANUEL

UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0825_2.
UC0824_2, UC0825_2, UC0837_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2.
UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2.
UC0837_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Instalacións eléctricas e automáticas
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
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 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: 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.

15014556 - CIFP Coroso
Ciclo

Medio Instalacións frigoríficas e de climatización

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***3324**
***6728**

CALVIÑO PARGA, JOSÉ MANUEL
FERNÁNDEZ CAMEÁN, EMILIO JOSÉ

UC0114_2, UC0115_2, UC1158_2, UC1159_2.
UC1158_2, UC1159_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Instalacións frigoríficas e de climatización
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
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 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: 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.

15014556 - CIFP Coroso
Ciclo

Medio Instalacións de produción de calor

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***8147**
***6013**
***4464**
***7944**
***3926**
***8250**
***3633**

ALONSO MARTÍNEZ, MANUEL LUIS
GIL ÁLVAREZ, JUAN JOSÉ
JAMARDO NOYA, JOSÉ RAMÓN
LOJO MAYÁN, JESÚS
MARTÍS OUVIÑA, VALENTÍN
OZORES GONZÁLEZ, DIEGO
PARDO VÁZQUEZ, MANUEL

UC1524_2,
UC1523_2,
UC1522_2,
UC1522_2,
UC1522_2,
UC1522_2,
UC1523_2,

UC1525_2, UC1526_2.
UC1524_2, UC1526_2.
UC1523_2, UC1524_2, UC1525_2,
UC1523_2, UC1524_2, UC1525_2,
UC1523_2, UC1524_2, UC1525_2,
UC1523_2, UC1524_2, UC1525_2,
UC1524_2, UC1526_2.

Fin da listaxe do Ciclo

UC1526_2.
UC1526_2.
UC1526_2.
UC1526_2.

Medio Instalacións de produción de calor

Ribeira (Santa Uxía), a 19 de febreiro de 2020
O director/a da sede

Antonio Manuel Teira Rivas
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
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 de varias industrias
UC0822_2- Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito 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
ENA261_2 - Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas
UC0836_2- Montar instalacións solares fotovoltaicas
UC0837_2- Manter instalacións solares fotovoltaicas
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, a inspección e a 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
IMA040_2 - Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas
UC0114_2- Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial
UC0115_2- Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial
IMA369_2 - Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción
UC1158_2- Montar instalacións de climatización e ventilación-extracción
UC1159_2- Manter instalacións de climatización e ventilación-extracción

