Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
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 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–, 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: 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.

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Ciclo Medio Xestión administrativa
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***0780**

ALDREY FANDIÑO, MARÍA SUSANA

UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,

***5183**

ALONSO PLATA, RAQUEL

UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2,

***8733**

ÁLVAREZ FRANCO, MARÍA

UC0980_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,

***5297**

CORREDOIRA ISASI, MARIA CARMEN

UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0978_2,

***2329**

CORTIZAS LODEIRO, MARÍA BELÉN

UC0979_2, UC0980_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0978_2,

***8017**

FANDIÑO SANISIDRO, RAMONA DEL CARMEN

UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,

***3286**
***9096**
***4597**

GARCÍA PEREIRA, JOSÉ ANTONIO
GIL CAMACHO, PEDRO PABLO
GOMEZ FEIJOO, JENNYMAR

UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0978_2.
UC0977_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0978_2,

***6143**

GONZALEZ LUEIRO, DANIEL

UC0979_2, UC0980_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2,

***2384**

LESTIDO BEIRO, MARÍA ASUNCIÓN

UC0980_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2,

***6910**
***4528**
***2067**

LOPEZ CORONEL, OLIVIA MARIA
MAURIZ BARCIA, PATRICIA
MOSTEIRO LOBATO, MARÍA BELÉN

UC0980_2.
UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0980_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0977_2, UC0978_2, UC0979_2,

***3953**

PARADA SUAREZ, REBECA

UC0980_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,
UC0981_2.

Páxina 1

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Ciclo Medio Xestión administrativa
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***3362**

PEREIRA FERRON, REBECA

UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,

***0647**

RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MANUEL

UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,

***0007**
***0221**

UC0981_2.
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MARÍA DEL CARMEN UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0980_2.
SEIJIDO LÓPEZ, FRANCISCO MANUEL
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2,

***6247**

TORRES GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES

UC0980_2.
UC0233_2, UC0975_2, UC0977_2, UC0978_2, UC0980_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Xestión administrativa

Páxina 2

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
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 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–, 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: 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.

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Ciclo Medio Actividades comerciais
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***7588**
***7112**

ALONSO QUEIJO, JOSÉ ANTONIO
CID DOFORNO, ENRIQUE

UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC2104_2, UC2105_2, UC2106_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC0811_2, UC1015_2, UC2104_2,

***1928**

COSTA TRILLO, ADRIANA

UC2105_2, UC2106_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1002_2, UC1015_2, UC2104_2,

***1928**

COSTA TRILLO, ROSALIA

UC2105_2, UC2106_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1002_2, UC1015_2, UC2104_2,

***3524**

DANS RODRÍGUEZ, PAULA

UC2105_2, UC2106_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1002_2, UC1015_2, UC2104_2,

***8361**
***4080**
***0197**
***8500**

ESTRAMIL REY, MARTA
GANDOY BLANCO, SONIA
LÓPEZ ARIAS, DAVID
LUACES RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA

UC2105_2, UC2106_2.
UC0811_2, UC1015_2.
UC1015_2, UC2104_2, UC2105_2, UC2106_2.
UC1002_2, UC1015_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1015_2, UC2104_2, UC2105_2,

***8799**
***5235**

NIETO DOMÍNGUEZ, JUAN LUIS
PÉREZ GONZÁLEZ, DAVID

UC2106_2.
UC0811_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1015_2, UC2104_2, UC2105_2,

***4972**
***7374**

RAEZ IZAGUIRRE, GRETTA EVELINA
RODRÍGUEZ LORENZO, JOSÉ ANTONIO

UC2106_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1002_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1002_2, UC2104_2, UC2105_2,

***5164**

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, MARIA TERESA

UC2106_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC0811_2, UC1002_2, UC1015_2,

***3507**
***5181**
***1115**
***6771**
***1641**
***0486**

SAMPEDRO GRILLE, MARÍA LORENA
SERANTES SOUTO, ROCIO
TEIXEIRA BARJA, ELISABET
TRIGO RELLÁN, CECILIA
VÁZQUEZ TOJEIRO, NARCISO
VILLAR CASAL, MIGUEL ANGEL

UC2104_2, UC2105_2, UC2106_2.
UC0239_2.
UC0240_2, UC0811_2, UC1002_2, UC1015_2.
UC0811_2, UC1002_2, UC1015_2.
UC0811_2.
UC1015_2.
UC0811_2, UC1002_2, UC1015_2, UC2104_2, UC2105_2, UC2106_2.
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Ciclo Medio Actividades comerciais
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

Fin da listaxe do Ciclo Medio Actividades comerciais

Páxina 4

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
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 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–, 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: 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.

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Ciclo Superior Administración e finanzas
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***2483**

ABELLEIRA VALIÑO, MANUEL

UC0237_3, UC0238_3, UC0500_3, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3,

***7198**

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, LAURA

UC0988_3.
UC0233_2, UC0237_3, UC0238_3, UC0499_3, UC0500_3, UC0979_2,

***9546**

ÁLVAREZ SENRA, ANA MARÍA

UC0980_2, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3, UC0988_3.
UC0231_3, UC0233_2, UC0237_3, UC0238_3, UC0498_3, UC0499_3,
UC0500_3, UC0979_2, UC0980_2, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3,

***3122**
***9884**

ARANDA SIERRAS, INES MARIA
CRISTOBO GÓMEZ, JULIÁN

UC0988_3.
UC0231_3, UC0237_3, UC0238_3, UC0498_3, UC0499_3, UC0500_3.
UC0231_3, UC0237_3, UC0238_3, UC0498_3, UC0499_3, UC0500_3,

***0014**
***2339**

FERNÁNDEZ SILVA, MARÍA CRISTINA
GÓMEZ FERNÁNDEZ, SONIA

UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3, UC0988_3.
UC0231_3, UC0233_2, UC0237_3, UC0238_3, UC0987_3.
UC0238_3, UC0500_3, UC0980_2, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3,

***1429**
***4169**
***4517**
***1011**
***6248**

GÓMEZ NÚÑEZ, JUAN ANTONIO
GONZÁLEZ-PUELLES CASAL, FERNANDO
GUERRERO PÉREZ, MARÍA DORES
LÓPEZ SOTO, EVARISTO
LORENZO MOSQUERA, VICTOR MANUEL

UC0988_3.
UC0231_3.
UC0979_2, UC0980_2, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3, UC0988_3.
UC0237_3, UC0238_3, UC0987_3.
UC0233_2, UC0498_3, UC0499_3, UC0500_3.
UC0231_3, UC0237_3, UC0238_3, UC0498_3, UC0499_3, UC0500_3,

***4590**

MAÑAS ÁLVAREZ, MARIA ARANTZAZU

UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3, UC0988_3.
UC0231_3, UC0233_2, UC0237_3, UC0238_3, UC0498_3, UC0499_3,
UC0500_3, UC0979_2, UC0980_2, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3,

***9888**

MORANT RAPISARDA, MARIANA

UC0988_3.
UC0233_2, UC0237_3, UC0238_3, UC0498_3, UC0499_3, UC0500_3,

***2349**

PASTOR LOSADA, JOSE

UC0979_2, UC0980_2, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3.
UC0231_3, UC0233_2, UC0237_3, UC0238_3, UC0498_3, UC0499_3,
UC0500_3, UC0979_2, UC0980_2, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3,
UC0988_3.
Páxina 5

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Ciclo Superior Administración e finanzas
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***0141**
***3576**
***8001**

PASTORIZA VARELA, VANESSA MARÍA
PIÑEIRO GONZALEZ, FRANCISCO JOSÉ
RODRÍGUEZ TUBIO, ANA

UC0231_3, UC0237_3, UC0498_3, UC0499_3.
UC0498_3, UC0980_2, UC0986_3.
UC0231_3, UC0233_2, UC0500_3, UC0979_2, UC0982_3, UC0986_3,

***9070**
***1711**
***9338**
***0309**
***0011**

SAMPEDRO FEIJOO, JOSÉ BENITO
SUÁREZ ALFONSO, ROBERTO
TALEGÓN AMADO, LUCÍA
VARELA FERREIRO, JOSÉ MANUEL
VILELA MARTÍNEZ, MARÍA CARMEN

UC0988_3.
UC0233_2, UC0498_3.
UC0980_2.
UC0980_2, UC0982_3, UC0986_3, UC0988_3.
UC0233_2, UC0979_2, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3, UC0988_3.
UC0231_3, UC0233_2, UC0237_3, UC0238_3, UC0979_2, UC0980_2,
UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3, UC0988_3.

Fin da listaxe do Ciclo Superior Administración e finanzas

Páxina 6

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
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 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–, 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: 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.

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Ciclo Superior Xestión de vendas e espazos comerciais
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***7762**
***4238**
***0336**

LÓPEZ ROBLES, ESTEFANÍA
MARTÍNEZ SUÁREZ, ANA MARÍA
OREJUELA GARCÍA, ANA ISABEL

UC0501_3, UC0502_3, UC0503_3, UC0504_3, UC1014_3.
UC0501_3, UC0502_3, UC0503_3, UC0504_3, UC1014_3.
UC0501_3, UC0502_3, UC0503_3, UC0504_3, UC1014_3.

Fin da listaxe do Ciclo Superior Xestión de vendas e espazos comerciais
Ferrol, a 19 de febreiro de 2020
O director/a da sede

Fernando López Uceira

Páxina 7

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
ADG082_3 - Xestión contable e de auditoría
UC0231_3- Realizar a xestión contable e fiscal
ADG084_3 - Administración de recursos humanos
UC0233_2- Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación
UC0237_3- Realizar a xestión e o control administrativo de recursos humanos
UC0238_3- Realizar o apoio administrativo ás tarefas de selección, formación e desenvolvemento de
recursos humanos
UC0987_3- Administrar os sistemas de información e arquivo en soporte convencional e informático
ADG157_3 - Xestión financeira
UC0233_2- Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación
UC0498_3- Determinar as necesidades financeiras da empresa
UC0499_3- Xestionar a información e a contratación dos recursos financeiros
UC0500_3- Xestionar e controlar a tesouraría e o seu orzamento
ADG307_2 - Actividades administrativas de recepción e relación coa clientela
UC0975_2- Recibir e procesar as comunicacións internas e externas
UC0977_2- Comunicarse nunha lingua estranxeira cun nivel de usuario independente nas actividades de
xestión administrativa en relación coa clientela
ADG308_2 - Actividades de xestión administrativa
UC0233_2- Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación
UC0973_1- Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e
eficiencia
UC0976_2- Realizar as xestións administrativas do proceso comercial
UC0978_2- Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático
UC0979_2- Realizar as xestións administrativas de tesouraría
UC0980_2- Efectuar as actividades de apoio administrativo de recursos humanos
UC0981_2- Realizar rexistros contables
ADG310_3 - Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas
UC0979_2- Realizar as xestións administrativas de tesouraría
UC0980_2- Efectuar as actividades de apoio administrativo de recursos humanos
UC0982_3- Administrar e xestionar con autonomía as comunicacións da dirección
UC0986_3- Elaborar documentación e presentacións profesionais en distintos formatos
UC0987_3- Administrar os sistemas de información e arquivo en soporte convencional e informático
UC0988_3- Preparar e presentar expedientes e documentación xurídica e empresarial ante organismos e
administracións públicas
COM085_2 - Actividades de venda
UC0239_2- Realizar a venda de produtos e/ou servizos a través de diferentes canles de comercialización
UC0240_2- Realizar as operacións auxiliares á venda
UC0241_2- Executar as accións do servizo de atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias
UC1002_2- Comunicarse en inglés cun nivel de usuario independente, en actividades comerciais
COM158_3 - Implantación e animación de espazos comerciais
UC0501_3- Establecer a implantación de espazos comerciais
UC0502_3- Organizar a implantación de produtos ou servizos na superficie de venda

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
UC0503_3- Organizar e controlar as accións promocionais en espazos comerciais
UC0504_3- Organizar e supervisar a montaxe de escaparates no establecemento comercial
COM318_3 - Organización e xestión de almacéns
UC1014_3- Organizar o almacén de acordo cos criterios e cos niveis de actividade previstos
UC1015_2- Xestionar e coordinar as operacións do almacén
COM631_2 - Actividades de xestión do pequeno comercio
UC2104_2- Impulsar e xestionar un pequeno comercio de calidade
UC2105_2- Organizar e animar o punto de venda dun pequeno comercio
UC2106_2- Garantir a capacidade de resposta e abastecemento do pequeno comercio
COM650_3 - Xestión comercial inmobiliaria
UC0811_2- Realizar a venda e a difusión de produtos inmobiliarios a través de distintas canles de
comercialización

