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.

15016000 - CIFP Compostela
Ciclo

Medio Cociña e gastronomía

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***3847**
***5528**

ÁLVAREZ ALONSO, ÁNGELES
ARIAS ARIAS, ANA ROSA

***1473**
***1651**
***8758**

ASOREY TORRES, JOSE ANTONIO
CARRERA BRANDARIZ, DELFINA
FERNÁNDEZ TRIGO, MIGUEL

***8689**
***0789**
***3748**

GONZÁLEZ GARCÍA, ELENA
LUIS GARCIA, MARINA
MEILÁN VÁZQUEZ, MARGARITA

***7272**
***3491**
***1929**

NÚÑEZ CABANA, MARÍA CARMEN
PEÑA GAVIEIRO, MARIA DEL PILAR
SEOANE BOLÓN, BEATRIZ

UC0259_2, UC0261_2, UC0262_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0306_2, UC0709_2, UC0710_2,
UC0711_2.
UC0306_2, UC0310_2, UC0709_2, UC0710_2.
UC0262_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0306_2, UC0310_2,
UC0709_2, UC0710_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0306_2, UC0709_2, UC0710_2,
UC0711_2.
UC0262_2.
UC0261_2, UC0262_2, UC0306_2, UC0709_2, UC0710_2.
UC0259_2, UC0260_2, UC0261_2, UC0262_2, UC0711_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Cociña e gastronomía
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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.

15016000 - CIFP Compostela
Ciclo

Medio Panadaría, repostaría e confeitaría

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***9103**
***7094**
***2194**
***8663**

ARAUJO CID, CARLOS
DE ARAUJO CID, LUIS MIGUEL
ILLANES NEGREIRA, IVÁN
MELLID RODRÍGUEZ, JESÚS

UC0305_2,
UC0305_2,
UC0034_2,
UC0034_2,

UC0307_2, UC0308_2, UC0309_2, UC0310_2.
UC0307_2, UC0308_2, UC0309_2, UC0310_2.
UC0035_2, UC0036_2.
UC0035_2, UC0036_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Panadaría, repostaría e confeitaría
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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.

15016000 - CIFP Compostela
Ciclo Superior Educación infantil
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***2971**
***5742**

ALVELA COSTA, VANESSA
BARREIRO GARRIDO, ESTEFANÍA

***6679**
***9081**
***4637**

BEAZCUA CASTRO, NOEMÍ
BIOQUE MEDINA, MARIA AUXILIADORA
CASTAÑEIRAS BARREIRO, MARIA VICTORIA

***7924**
***9685**
***8995**

COLLAZO PEREIRAS, MÓNICA
CONDE LÓPEZ, ARÁNZAZU
COTELO IGLESIAS, PATRICIA

***2475**

DE LA FUENTE GOMEZ, SHEILA

***5780**

ESTEVEZ GONZALEZ, ROBERTO

***3349**
***3496**

GODOY REY, MARÍA DEL MAR
GONZÁLEZ FERVENZA, MARÍA

***6528**
***7065**

GRANGEL CARBALLO, ROSA MARÍA
MARISCAL GOMEZ, MARIA EUGENIA

***9633**

PI MERINO, MARIA TERESA

****9679*

SANANGO , CECILIA MARICELA

UC1028_3, UC1031_3, UC1032_3, UC1033_3.
UC1027_3, UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3,
UC1033_3.
UC1030_3, UC1033_3.
UC1028_3, UC1030_3.
UC1027_3, UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3,
UC1033_3.
UC1030_3, UC1032_3, UC1033_3.
UC1030_3.
UC1027_3, UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3,
UC1033_3.
UC1027_3, UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3,
UC1033_3.
UC1027_3, UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3,
UC1033_3.
UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3, UC1033_3.
UC1027_3, UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3,
UC1033_3.
UC1031_3.
UC1027_3, UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3,
UC1033_3.
UC1027_3, UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3,
UC1033_3.
UC1027_3, UC1028_3, UC1029_3, UC1030_3,
UC1033_3.

UC1031_3, UC1032_3,

UC1031_3, UC1032_3,

UC1031_3, UC1032_3,
UC1031_3, UC1032_3,
UC1031_3, UC1032_3,

UC1031_3, UC1032_3,

UC1031_3, UC1032_3,
UC1031_3, UC1032_3,
UC1031_3, UC1032_3,

Fin da listaxe do Ciclo Superior Educación infantil
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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.

15016000 - CIFP Compostela
Ciclo Superior Educación infantil
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas
Santiago de Compostela, a 19 de febreiro de 2020
O director/a da sede

Ramiro Esparís Sampedro
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
HOT093_2 - Cociña
UC0259_2- Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos
UC0260_2- Preelaborar e conservar calquera clase de alimentos
UC0261_2- Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementais
UC0262_2- Preparar e presentar os pratos máis significativos das cociñas rexionais de España e da cociña
internacional
UC0711_2- Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría
HOT223_2 - Repostaría
UC0306_2- Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de
múltiples aplicacións para pastelaría e repostaría
UC0306_2- Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de
múltiples aplicacións para pastelaría e repostaría
UC0709_2- Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos
UC0709_2- Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos
UC0710_2- Elaborar e presentar produtos feitos á base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados
UC0710_2- Elaborar e presentar produtos feitos á base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados
UC0711_2- Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría
INA015_2 - Panadaría e bolaría
UC0034_2- Realizar e/ou dirixir as operacións de elaboración de masas de panadaría e bolaría
UC0035_2- Confeccionar e/ou conducir as elaboracións complementarias, a composición, a decoración e o
envasamento dos produtos de panadaría e bolaría
UC0036_2- Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria panadeira
INA107_2 - Pastelaría e confeitaría
UC0305_2- Controlar o aprovisionamento, o almacenamento e a expedición das materias primas e
auxiliares e dos produtos terminados, e preparar os equipamentos e os utensilios que se
utilizarán nos procesos de elaboración
UC0307_2- Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de produtos de confeitaría, chocolataría,
galletaría e outras elaboracións
UC0308_2- Realizar o acabamento e decoración dos produtos de pastelaría e confeitaría
UC0309_2- Realizar o envasamento e a presentación dos produtos de pastelaría e confeitaría
UC0310_2- Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentaria
UC0310_2- Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentaria
SSC322_3 - Educación infantil
UC1027_3- Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e coordinarse coas familias, co
equipo educativo e con diferentes profesionais
UC1028_3- Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de intervención educativa de centro e de
grupo de nenos e nenas de cero a tres anos
UC1029_3- Desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e
programas de intervención en situacións de risco
UC1030_3- Promover e pór en práctica situacións de xogo como eixe da actividade e do desenvolvemento
infantil
UC1031_3- Desenvolver os recursos expresivos e comunicativos do neno e da nena como medio de
crecemento persoal e social
UC1032_3- Desenvolver accións para favorecer a exploración do contorno a través do contacto cos
obxectos, e as relacións do neno ou da nena cos seus iguais e coas persoas adultas
UC1033_3- Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretándoas no contexto do desenvolvemento
infantil de cero a seis anos

