CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
Paseo Marítimo 47 , A Coruña
15002-A Coruña
cifp.anxel.casal@edu.xunta.es
http://www.cifpanxelcasal.gal/

Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 29 de decembro de 2017 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: 10 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.

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
Ciclo

Medio Farmacia e parafarmacia

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

47382379X
76410746P
17158634J
76906985E
53074809D
45959695Z
32657785Q
32831971T
79330728W
33850262N
33281535Y
76408726N

BRANDARIZ MAÑANA, LUCIA
FERNANDEZ FONTE, MONICA
FRANCO RAMOS, MARIA ESTHER
GOMEZ BAZ, CAROLINA
LLORÉ ZAPATA, DANIEL
PERIANES MARCO, SILVIA
SISA CARRO, MARIA TERESA
SOUTO FERREIRO, MARIA SUSANA
VARELA PUGA, MARÍA ÁNGELES
VAZQUEZ VAL, LUIS
VENTOSO CALO, ANA SILVIA
VILASÁNCHEZ CARPENTE, MARÍA BEATRIZ

UC0363_2, UC0364_2, UC0365_2, UC0366_2, UC0367_2,
UC0363_2, UC0364_2, UC0365_2, UC0367_2, UC0368_2.
UC0363_2, UC0364_2, UC0365_2, UC0368_2.
UC0363_2, UC0365_2, UC0368_2.
UC0363_2, UC0364_2, UC0365_2, UC0366_2, UC0367_2,
UC0363_2, UC0364_2, UC0365_2, UC0368_2.
UC0363_2, UC0364_2, UC0365_2, UC0366_2, UC0367_2,
UC0363_2, UC0364_2, UC0365_2, UC0366_2, UC0367_2,
UC0368_2.
UC0363_2, UC0364_2, UC0365_2, UC0366_2, UC0367_2,
UC0363_2, UC0364_2, UC0365_2, UC0366_2, UC0368_2.
UC0366_2, UC0367_2, UC0368_2.

Fin da listaxe do Ciclo

UC0368_2.

UC0368_2.
UC0368_2.
UC0368_2.
UC0368_2.

Medio Farmacia e parafarmacia
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Paseo Marítimo 47 , A Coruña
15002-A Coruña
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 29 de decembro de 2017 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: 10 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.

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
Ciclo Superior Integración Social
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76517134K
36168116H
33288421S
33287824Q
35303181K
11760821R
79311523W
33309881Q
33249585A
44451803W

ABEIJON GARCIA, DOLORES
ALONSO FERNANDEZ, CONCEPCION
BERMEJO RUBIO, MARÍA DE LOS ÁNGELES
CARAMÉS GORGAL, MARIA DOLORES
CARAMÉS MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL
CARBAJO FERNÁNDEZ, REMEDIOS
CARNEIRO CASAL, CRISTINA
CASTRO FERREIROS, MARÍA ANA
COUSO BELLO, MERCEDES
CRUZ GONZÁLEZ, MARCOS IVÁN

33263710Y
34978989Z

DEL PUERTO REDONDO, ROSA MARIA
DOMINGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO

47376897W

EIMIL ESPINOSA, ROBERTO

UC1427_3, UC1428_3.
UC1022_3, UC1024_3, UC1026_3.
UC0253_3, UC1427_3, UC1428_3.
UC1427_3, UC1428_3.
UC1427_3, UC1428_3.
UC1427_3, UC1428_3.
UC1427_3, UC1428_3.
UC1427_3, UC1428_3.
UC0252_3, UC0253_3, UC0254_3, UC1427_3, UC1428_3.
UC0252_3, UC0253_3, UC0254_3, UC1427_3, UC1428_3,
UC1449_3, UC1450_3, UC1451_3, UC1452_3.
UC1427_3, UC1428_3.
UC0252_3, UC0253_3, UC0254_3, UC1427_3, UC1428_3,
UC1449_3, UC1450_3, UC1451_3, UC1452_3.
UC0252_3, UC0253_3, UC0254_3, UC1022_3, UC1024_3,
UC1034_3, UC1035_3, UC1036_3, UC1037_3, UC1038_3,
UC1040_3, UC1041_3, UC1448_3, UC1449_3, UC1450_3,
UC1452_3.

32827134Q

ESPINOSA LOPEZ, JUAN CARLOS

UC0252_3, UC0253_3, UC0254_3, UC1022_3, UC1024_3, UC1026_3,
UC1034_3, UC1035_3, UC1036_3, UC1037_3, UC1038_3, UC1039_3,
UC1040_3, UC1041_3, UC1448_3, UC1449_3, UC1450_3, UC1451_3,
UC1452_3.

34894323B
33317631S
53110708M
34894590W
78784939A
34940305Q
76411805D
09324665M
35305676D
36077363T
33253023Z

FERNÁNDEZ LÒPEZ, MARÌA TERESA
FERNÁNDEZ SANTAMARINA, MARÍA TERESA
GARCÍA NOYA, MARTA
GARCÍA SOTELO, MARÍA BELÉN
GONZÁLEZ CASTRO, MARÍA DELFINA
IGLESIAS CID, EMILIA
LÓPEZ FORMIGO, ARACELI
MANCHADO MONTAOS, ANA ISABEL
MAQUIERA FILGUEIRA, MARÍA DEL CARMEN
MARTÍNEZ SIGÜENZA, JOSÉ RAFAEL
MEIJIDE RODRÍGUEZ, MARÍA CELIA

UC1427_3, UC1428_3.
UC1427_3, UC1428_3.
UC1427_3, UC1428_3.
UC1427_3, UC1428_3.
UC1427_3, UC1428_3.
UC1427_3, UC1428_3.
UC1022_3, UC1024_3.
UC1427_3, UC1428_3.
UC1427_3, UC1428_3.
UC1427_3, UC1428_3.
UC1428_3.

UC1448_3,

UC1448_3,
UC1026_3,
UC1039_3,
UC1451_3,
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CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
Paseo Marítimo 47 , A Coruña
15002-A Coruña
cifp.anxel.casal@edu.xunta.es
http://www.cifpanxelcasal.gal/

Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 29 de decembro de 2017 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: 10 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.

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
Ciclo Superior Integración Social
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

32782128K
33252964R
76725640D
32432857M
35314857J
33281522Q
33255304H
32773310N
35308639M
76998477C

ORDUÑA MAYORAL, MARIA PILAR
PEREZ OTERO, CONCEPCIÓN
PÉREZ PONCIO, PATRICIA
REDONDO LAGO, MARÍA TERESA
ROMERO DOMÍNGUEZ, ELENA MARÍA
VARELA CASTRO, MARIA ISABEL
VÁZQUEZ SESAR, MARÍA BEGOÑA
VERDE LÓPEZ, MARIA JESÚS
VIDAL RASCADO, MARÍA JOSÉ
VIDAL SOBRAL, MARÍA LUISA

UC1427_3,
UC1427_3,
UC1427_3,
UC1427_3,
UC1427_3,
UC1427_3,
UC1427_3,
UC1427_3,
UC1427_3,
UC1427_3,

UC1428_3.
UC1428_3.
UC1428_3.
UC1428_3.
UC1428_3.
UC1428_3.
UC1428_3.
UC1428_3.
UC1428_3.
UC1428_3.

Fin da listaxe do Ciclo Superior Integración Social

A Coruña, a 20 de febreiro de 2018
O director/a da sede

ROSARIO SUSANA AGRA RAMA
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
SAN123_2 - Farmacia
UC0363_2- Controlar os produtos e materiais, a facturación e a documentación en establecementos e
servizos de farmacia
UC0364_2- Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando aos usuarios sobre a súa
utilización, determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión do
facultativo
UC0365_2- Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando aos usuarios
sobre a súa utilización, baixo a supervisión do facultativo
UC0366_2- Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais, preparados oficinales, dietéticos e cosméticos,
baixo a supervisión do facultativo
UC0367_2- Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizados, baixo a supervisión do
facultativo
UC0368_2- Colaborar na promoción, protección da saúde, prevención de enfermidades e educación
sanitaria, baixo a supervisión do facultativo
SSC090_3 - Educación de habilidades de autonomía persoal e social
UC0252_3- Programar, organizar e avaliar as intervencións de integración social
UC0253_3- Desenvolver as intervencións dirixidas ao adestramento e á adquisición de habilidades de
autonomía persoal e social
UC0254_3- Establecer, adaptar e aplicar sistemas alternativos de comunicación
SSC321_3 - Dinamización comunitaria
UC1022_3- Dinamizar a planificación, desenvolvemento e avaliación de intervencións e proxectos
comunitarios e de participación cidadá que se desenvolvan entre os diferentes axentes que
configuran unha comunidade ou unha zona territorial
UC1024_3- Establecer estratexias de comunicación e difusión dos diferentes proxectos e actuacións
comunitarias
UC1026_3- Incorporar a perspectiva de xénero nos proxectos de intervención social
SSC323_3 - Inserción laboral de persoas con discapacidade
UC1034_3- Xestionar a información sobre os recursos sociolaborais e formativos e colaborar na análise de
postos de traballo para a inserción sociolaboral de persoas con discapacidade
UC1035_3- Realizar as intervencións dirixidas ao adestramento para a adquisición e desenvolvemento de
habilidades sociolaborais nas persoas con discapacidade
UC1036_3- Apoiar no proceso de inserción sociolaboral de persoas con discapacidade
UC1037_3- Efectuar o seguimento da inserción sociolaboral coa empresa, o usuario e a súa contorna
persoal
SSC324_3 - Mediación comunitaria
UC1026_3- Incorporar a perspectiva de xénero nos proxectos de intervención social
UC1038_3- Identificar e concretar as características e necesidades do contexto social da intervención
UC1039_3- Previr conflitos entre distintas persoas, actores e colectivos sociais
UC1040_3- Organizar e implementar o proceso de xestión de conflitos
UC1041_3- Realizar a valoración, o seguimento e a difusión da mediación como unha vía de xestión de
conflitos
SSC444_3 - Atención ao alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros
educativos
UC1427_3- Executar, en colaboración co titor/a e/ou co equipo interdisciplinar do centro educativo, os
programas educativos do alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) na súa aula
de referencia
UC1428_3- Implementar os programas de autonomía e hixiene persoal no aseo do alumnado con
necesidades educativas especiais (ACNEE), participando co equipo interdisciplinar do centro
educativo
SSC450_3 - Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidade

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
UC1448_3- Detectar, xerar e utilizar recursos sociais e comunitarios para a realización de intervencións
socioeducativas con persoas con discapacidade
UC1449_3- Organizar e realizar o acompañamento de persoas con discapacidade na realización de
actividades programadas
UC1450_3- Organizar, desenvolver e avaliar procesos de inclusión de persoas con discapacidade en
espazos de lecer e tempo libre
UC1451_3- Organizar e desenvolver o adestramento en estratexias cognitivas básicas e alfabetización
tecnolóxica para persoas con discapacidade, en colaboración con profesionais de nivel superior
UC1452_3- Actuar, orientar e apoiar ás familias de persoas con discapacidade, en colaboración con
profesionais de nivel superior

