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.

36007552 - CIFP A Granxa
Ciclo Medio Aproveitamento e conservación do medio natural
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***6067**
***1962**
***2301**

ALONSO PÉREZ, MARÍA JOSEFA
CALDELAS FERNÁNDEZ, GABRIEL
CASTIÑEIRAS MÍGUEZ, BEGOÑA

UC0525_2.
UC1116_2, UC1121_2, UC1125_2, UC1126_2, UC1475_2.
UC0525_2, UC1116_2, UC1117_2, UC1121_2, UC1125_2, UC1126_2,

***5956**
***7736**
***5849**
***0187**
***4150**

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MANUEL
GONZÁLEZ ROCHA, DIEGO
GONZALEZ ROCHA, JUAN CARLOS
GONZÁLEZ VIZOSO, BORJA
OMIL RIOS, FRANCISCO

UC1473_2, UC1475_2, UC1479_2.
UC1116_2.
UC1116_2, UC1121_2.
UC1116_2.
UC1116_2.
UC0525_2, UC1116_2, UC1117_2, UC1121_2, UC1125_2, UC1126_2,

***9595**

PARADA MOURIÑO, FÉLIX ÁNGEL

UC1473_2, UC1475_2, UC1479_2.
UC0525_2, UC1116_2, UC1117_2, UC1121_2, UC1125_2, UC1126_2,

***7642**
***0813**
***9563**

PÉREZ PUMAR, JUAN DANIEL
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DIEGO
ROSALES MORA, MARÍA DE LAS MERCEDES

UC1473_2, UC1475_2, UC1479_2.
UC1116_2.
UC1121_2.
UC0525_2, UC1116_2, UC1117_2, UC1121_2, UC1125_2, UC1126_2,
UC1473_2, UC1475_2, UC1479_2.

Fin da listaxe do Ciclo Medio Aproveitamento e conservación do medio natural
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Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
36007552 - CIFP A Granxa
Ciclo Medio Aproveitamento e conservación do medio natural
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas
Ponteareas (San Miguel), a 19 de febreiro de 2020
O director/a da sede

María Jesús Pena Fariñas

Páxina 2

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
AGA343_2 - Aproveitamentos forestais
UC1116_2- Realizar o abatemento e o procesamento de árbores con motoserra
UC1117_2- Realizar o abatemento e procesamento de árbores con colleitadora forestal
AGA345_2 - Repoboacións forestais e tratamientos silvícolas
UC1121_2- Manexar tractores forestais e realizar o seu mantemento
UC1125_2- Realizar operacións de repoboación forestal e de corrección hidrolóxico-forestal
UC1126_2- Realizar tratamentos silvícolas
AGA458_2 - Mantemento e mellora do hábitat cinexético-piscícola
UC1473_2- Realizar traballos de repoboación de especies acuícolas continentais e de conservación e
mellora do seu hábitat
UC1475_2- Realizar traballos de repoboación de especies cinexéticas
AGA460_2 - Produción de sementes e plantas en viveiro
UC0525_2- Controlar as pragas, as enfermidades, as malas herbas e as fisiopatías
UC1479_2- Realizar operacións de propagación de plantas en viveiro

