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.

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade
Ciclo

Medio Instalacións frigoríficas e de climatización

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***0602**
***6304**
***8033**
***0629**
***1676**

BARTOLOMÉ BECERRA, DAVID
BUCETA RUIBAL, ADOLFO
FERNÁNDEZ GUEDE, DAVID
MONTALVO SANZ, ÁNGEL
RABANO CHIMENO, JOSE ALBERTO

UC0114_2,
UC1158_2,
UC1158_2,
UC0114_2,
UC0114_2,

UC0115_2, UC1158_2, UC1159_2.
UC1159_2.
UC1159_2.
UC0115_2.
UC0115_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.

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade
Ciclo

Medio Instalacións de produción de calor

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***5465**
***3393**
***6594**
***7248**

LOJO GARCIA, JOSE ANTONIO
PÉREZ LÓPEZ, ROBERTO
PRADA HERVELLA, JAVIER
VILA TOUCEDO, ENRIQUE

UC1156_2,
UC1156_2,
UC1523_2,
UC1523_2,

UC1157_2.
UC1157_2.
UC1524_2, UC1526_2.
UC1524_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Instalacións de produción de calor
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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.

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade
Ciclo

Medio Carrozaría

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***9314**

CABRAL NOVOA, ALEXANDRA

***8746**
***3449**
***9346**
***9392**

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO
MARTÍNEZ GARABAL, JOSÉ LUIS
PÉREZ CHÁVEZ, CARLOS ALBERTO
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL

***1631**

SALGADO MOVILLA, FELIPE

***9452**

SAMPAIO VILA, JULIO CÉSAR

UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,
UC0128_2, UC0129_2.
UC0122_2, UC0123_2.
UC0122_2, UC0123_2.
UC0122_2, UC0123_2.
UC0122_2, UC0123_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.
UC0127_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Carrozaría
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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.

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade
Ciclo

Medio Electromecánica de vehículos automóbiles

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***9321**
***9701**

ALEJANDRO JANEIRO, CARLOS ENRIQUE
COSTAS ÁLVAREZ, MARCO ANTONIO

***6632**
***8744**

FERREIRO NOGUEIRA, JUAN MARTIN
FONSECA SUÁREZ, GERARDO

***9251**

GUERRA CÁMARA, TOMÁS

***7707**

HERMIDA CASTRO, MARCOS

UC0626_2.
UC0130_2, UC0131_2,
UC0628_2.
UC0133_2, UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2,
UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2,
UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2,
UC0628_2.

Fin da listaxe do Ciclo

UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,

UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,
UC0132_2, UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2,

Medio Electromecánica de vehículos automóbiles

Vigo, a 19 de febreiro de 2020
O director/a da sede

Alfonso Silva Solla
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
ENA190_2 - Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas
UC0602_2- Montar captadores, equipamentos 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, 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
IMA368_2 - Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
UC1156_2- Montar instalacións caloríficas
UC1157_2- Manter instalacións caloríficas
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
TMV044_2 - Pintura de vehículos
UC0122_2- Realizar a preparación, a protección e a igualación de superficies 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 a conformación 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, de dirección e de 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

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
UC0627_2- Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos
UC0628_2- Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos

