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Nome do concello Importe total en euros 

PEPCHA Sarria 242.628,75 

PEPCHA Ribadeo 389.245,50 

PEP A Fortaleza Castroverde 56.070,00 

PEPCH Monterroso 147.000,00 

PEPCH Castro de Rei 120.487,50 

PEPRICH Chantada 67.803,75 

PEPCHA Castro Caldelas 137.812,50 

PEPCH Manzaneda 73.500,00 

PEP Xunqueira de Ambía 32.130,00 

PEP protección do mosteiro Melón 129.911,25 

PEP do Calvario O Rosal 92.279,25 

PEPCH Tui 254.788,00 

PEP do núcleo trd. da Ponte Ulla Vedra 51.266,25 

PEPCH Baiona 90.000,00 

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2011.

P.D. (Orde 2-3-2010; DOG nº 47, do 10 de marzo)
María Encarnación Rivas Díaz

Secretaria xeral de Ordenación do Territorio
e Urbanismo

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución do 12 de abril de 2011, da
Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola
que se nomean os asesores e avaliadores e
se fai pública a composición das comisións
de avaliación que actuarán no proceso de
acreditación de competencias convocado
pola Orde do 21 de marzo de 2011.

Mediante a Orde do 21 de marzo (DOG do 25 de
marzo) acórdase convocar 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
de distintas familias profesionais.

O artigo 15º da dita orde, no seu punto 1, fai refe-
rencia aos requisitos, formación e habilitación das
persoas que poderán actuar como asesores e avalia-
dores, e o seu punto 2 establece que as persoas habi-
litadas poderán actuar como persoal asesor e avalia-
dor nas comisións de avaliación, e deberán ser
nomeadas en cada convocatoria, polo que esta direc-
ción xeral

RESOLVE:

Primeiro.-Facer público o nomeamento dos ase-
sores e asesoras que participarán no proceso de
acreditación de competencias disposto pola Orde

do 21 de marzo de 2011, da Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria, pola que se con-
voca o proceso de acreditación de competencias
profesionais adquiridas a través da experiencia
laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en
determinadas unidades de competencia do Catálo-
go nacional de cualificacións profesionais de dis-
tintas familias profesionais, que figura no anexo I
desta resolución.

Segunda.-Facer pública a composición das comi-
sións de avaliación que actuarán no devandito pro-
cedemento e que figuran no anexo II desta resolu-
ción.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2011.

José Luis Mira Lema
Director xeral de Educación, Formación

Profesional e Innovación Educativa

ANEXO I
Asesores e asesoras

Sede: CIFP Valentín Paz Andrade.
Asesor: Ramón Molinos Crespo.
Vinculado á comisión de avaliación de carrozaría.

Sede: CIFP Carlos Oroza.
Asesor: José Luis Fernández Lubiáns.
Vinculado á comisión de avaliación de cociña e gas-
tronomía.

Sede: CIFP Ánxel Casal, Monte Alto.
Asesora: Ana Mª Fernández García.
Vinculada á comisión de avaliación de educación
infantil 1.

Sede: CIFP Ánxel Casal, Monte Alto.
Asesora: Patricia Álvarez Fernández.
Vinculada á comisión de avaliación de educación
infantil 2.

Sede: CIFP Compostela.
Asesora: Mª Belén Nieto Castro.
Vinculada á comisión de avaliación de educación
infantil 3.

Sede: CIFP Ánxel Casal, Monte Alto.
Asesora: Margarita Naya López.
Vinculada á comisión de avaliación de emerxencias
sanitarias 1.

Sede: CIFP Ánxel Casal, Monte Alto.
Asesora: Mª Dolores Yánez Gómez.
Vinculada á comisión de avaliación de emerxencias
sanitarias 2.

Sede: CIFP de Fene.
Asesor: Ramón Martínez Pego.
Vinculado á comisión de avaliación de emerxencias
sanitarias 3.

Sede: CIFP Ánxel Casal, Monte Alto.
Asesora: Beatriz García Jares.
Vinculada á comisión de avaliación de farmacia e
parafarmacia 1.
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Sede: CIFP Ánxel Casal, Monte Alto.
Asesora: Laura No Fuentes.
Vinculada á comisión de avaliación de farmacia e
parafarmacia 2.

Sede: CIFP Politécnico de Santiago.
Asesor: José Luis García García.
Vinculado á comisión de avaliación de instalacións
eléctricas e automáticas.

Sede: CIFP Compostela.
Asesor: Manuel López Brea.
Vinculado/a á comisión de avaliación de servizos de
restauración.

Sede: CIFP Politécnico de Santiago.
Asesor: Alfonso Saa Arias.
Vinculado á comisión de avaliación de soldadura.

ANEXO II 
Comisións de avaliación 

Comisión de avaliación: carrozaría. 
Sede: CIFP Valentín Paz Andrade. 
Prazas: 50 por cada unidade de competencia. 
Unidades de competencia: 
UC0122_2 Realizar a preparación, a protección e a igualación de superficies 
de vehículos. 
UC0123_2 Efectuar o embelecemento de superficies. 
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. 
 

Presidente Alberto Ibánez García 

Secretario José Seara González 

Vogal Francisco Collazo López 

Vogal Ramón  Fernández  Brey 

Vogal José Manuel González Pazos 
 

Comisión de avaliación: cociña e gastronomía. 
Sede: CIFP Carlos Oroza. 
Prazas: 50 por cada unidade de competencia. 
Unidades de competencia: 
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. 
UC0306_2 Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, 
pastas e produtos básicos de múltiples aplicacións para pastelaría e repostaría.  
UC0710_2 Elaborar e presentar produtos feitos a base de masas e pastas, 
sobremesas de cociña e xeados. 
UC0711_2 Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección 
ambiental en hostalaría.ofesionais, de  
distintas  

Presidente Alfredo  Vázquez Aguín 

Secretaria Mª Argentina Otero Santiago 

Vogal Daniel Pulzoni Cupeiro 

Vogal Nuria Ruiz Gómez 

Vogal Daniel Santos Carragal 
 

Comisión de avaliación: educación infantil 1 
Sede: CIFP Ánxel Casal, Monte Alto. 
Prazas: 38 por cada unidade de competencia. 
Unidades de competencia: 
UC1027_3 Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e 
coordinarse coas familias, co equipo educativo e con outros 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. 

ofesionais, de  
distintas 

 

 

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, interpretadas no 
contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos. 
 

Presidenta Mª Dolores  García de la Torre 

Secretaria Carmen Loriga Tomé 

Vogal Milagros Deus Sixto 

Vogal Isabel  Díaz  González 

Vogal Carmen García Paz 
 

Comisión de avaliación: educación infantil 2. 
Sede: CIFP Ánxel Casal, Monte Alto. 
Prazas: 37 por cada unidade de competencia. 
Unidades de competencia: 
UC1027_3 Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e 
coordinarse coas familias, co equipo educativo e con outros 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, interpretadas no 
contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos. 
 

Presidenta Soledad Pandelo Lorenzo 

Secretaria Mª Purificación Vázquez Silva 

Vogal Rosa Cortés Vázquez 

Vogal Mª Dolores López Gómez 

Vogal Pilar  Ovies Goyanes 
 

Comisión de avaliación: educación infantil 3. 
Sede: CIFP Compostela. 
Prazas: 25 por cada unidade de competencia. 
Unidades de competencia: 
UC1027_3 Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e 
coordinarse coas familias, co equipo educativo e con outros 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, interpretadas no 
contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos. 
 

Presidenta Pilar Ares Fondevila 

Secretaria Mª José  Vilar  Magán 

Vogal Jorge  Diéguez Laranjo 

Vogal Xesús  Fortes Gómez 

Vogal Mª del Pilar López Toimil 
 

Comisión de avaliación: emerxencias sanitarias 1. 
Sede: CIFP Ánxel Casal, Monte Alto. 
Prazas: 50 por cada unidade de competencia. 
Unidades de competencia: 
UC0070_2 Prestarlle ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte 
vital avanzado. 
UC0071_2 Trasladar o paciente ao centro sanitario útil. 
UC0072_2 Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de 
crise. 
UC0360_2 Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística 
sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o 
abastecemento e a xestión de recursos e apoiando nos labores de coordinación 
en situacións de crise. 
UC0361_2 Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas. 
UC0362_2 Colaborar na preparación e na execución de plans de 
emerxencias e de dispositivos de risco previsible. 
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A Orde do 30 de xullo de 1997, conxunta das con-
sellerías de Agricultura, Gandaría e Montes, e de

Presidenta Berta Vázquez García 

Secretaria Pilar Garay Martínez 

Vogal Mª Luisa Chayán Zas 

Vogal Concepción Ogea González 

Vogal Mª Jesús Pena Rivera 
 

Comisión de avaliación: emerxencias sanitarias 2. 
Sede: CIFP Ánxel Casal, Monte Alto. 
Prazas: 50 por cada unidade de competencia. 
Unidades de competencia: 
UC0070_2 Prestarlle ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte 
vital avanzado. 
UC0071_2 Trasladar o paciente ao centro sanitario útil. 
UC0072_2 Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións 
de crise. 
UC0360_2 Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística 
sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o 
abastecemento e a xestión de recursos e apoiando nos labores de 
coordinación en situacións de crise. 
UC0361_2 Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas. 
UC0362_2 Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias 
e de dispositivos de risco previsible. 
 

Presidente Carlos Fabal Rifón 

Secretaria Teresa Jiménez Bértolo 

Vogal Mª Victoria Barreiro Rivas 

Vogal Antonio  Rodríguez Prieto 

Vogal Mª del Cristal Romero Rodríguez 
 

Comisión de avaliación: emerxencias sanitarias 3. 
Sede: CIFP de Fene. 
Prazas: 100 na unidade de competencia. 
Unidade de competencia: 
UC0069_1 Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa 
dotación material. 
 

Presidente Antonio Álvarez Gómez 

Secretaria Juan Carlos Romero Montero 

Vogal Marta Fernández López 

Vogal Enrique Fernández Pérez 

Vogal Francisco José Teijido López 
 

Comisión de avaliación: farmacia e parafarmacia 1. 
Sede: CIFP Ánxel Casal, Monte Alto. 
Prazas: 50 por cada unidade de competencia. 
Unidades de competencia: 
UC0363_2 Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a 
documentación en establecementos e servizos de farmacia. 
UC0364_2 Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as 
persoas usuarias sobre a súa utilización e determinando parámetros 
somatométricos sinxelos, baixo a supervisión de persoal facultativo. 
UC0365_2 Asistir na dispensación de produtos sanitarios e 
parafarmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa 
utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo. 
UC0366_2 Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais, preparacións 
oficinais, dietéticas e cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo. 
UC0367_2 Asistir na realización de análises clínicas elementais e 
normalizadas, baixo a supervisión de persoal facultativo. 
UC0368_2 Colaborar na promoción e na protección da saúde, na 
prevención de doenzas e na educación sanitaria, baixo a supervisión de 
persoal facultativo.  
 

Presidente Juan Carlos Pardo Diéguez 

Secretario Santiago Liñares Beiras 

Vogal Mª José Abeledo Graña 

Vogal Alfonso Pereiro Tuñez 

Vogal Mª Soledad Vila Rico 
 

Comisión de avaliación: farmacia e parafarmacia 2. 
Sede: CIFP Ánxel Casal, Monte Alto. 
Prazas: 50 por cada unidade de competencia. 
Unidades de competencia: 
UC0363_2 Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a 
documentación en establecementos e servizos de farmacia. 
UC0364_2 Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as 
persoas usuarias sobre a súa utilización e determinando parámetros 
somatométricos sinxelos, baixo a supervisión de persoal facultativo. 
UC0365_2 Asistir na dispensación de produtos sanitarios e 
parafarmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa 
utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo. 
UC0366_2 Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais, preparacións 
oficinais, dietéticas e cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo. 
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UC0367_2 Asistir na realización de análises clínicas elementais e 
normalizadas, baixo a supervisión de persoal facultativo. 
UC0368_2 Colaborar na promoción e na protección da saúde, na 
prevención de doenzas e na educación sanitaria, baixo a supervisión de 
persoal facultativo.  
 

Presidenta Teresa Fernández Graña 

Secretaria Mª Teresa Barbeito Núñez 

Vogal Teodomiro Hidalgo Sotelo 

Vogal Manuel  Iglesias Ferro 

Vogal Mª del Carmen Vázquez Rebollar 
 

Comisión de avaliación: instalacións eléctricas e automáticas. 
Sede: CIFP Politécnico de Santiago. 
Prazas: 50 por cada unidade de competencia. 
Unidades de competencia: 
UC0820_2 Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en 
edificios destinados principalmente a vivendas.
UC0821_2 Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en 
edificios comerciais, de oficinas e dunha ou de varias industrias. 
UC0822_2 Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de 
vivendas e pequena industria. 
 

Presidente Benito Lourido Nieto 

Secretario Antonio Mª García Lema 

Vogal José Manuel Blanco Costas 

Vogal José Mª Campa Barcia 

Vogal José Manuel Rial Antelo 
 

Comisión de avaliación: servizos de restauración. 
Sede: CIFP Compostela. 
Prazas: 50 por cada unidade de competencia. 
Unidades de competencia: 
UC1046_2 Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en 
barra e en mesa. 
UC1047_2 Asesorar sobre bebidas distintas a viños, preparalas e presentalas. 
UC1049_2 Preparar e expor elaboracións sinxelas propias da oferta de 
bar-cafetaría. 
UC1050_2 Xestionar o bar-cafetaría. 
UC1052_2 Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en 
sala. 
 

Presidente Ramiro Esparís Sampedro 

Secretario Manuel García Santiso 

Vogal Francisco José Molinos Reimúndez 

Vogal Jesús Sordo García 

Vogal Carlos Veiga Pérez 
 

Comisión de avaliación: soldadura. 
Sede: CIFP Politécnico de Santiago. 
Prazas: 50 por cada unidade de competencia. 
Unidades de competencia: 
UC0098_2 Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás. 
UC0099_2 Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido. 
UC0100_2 Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con 
eléctrodo non consumible (TIG). 
UC0101_2 Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con 
eléctrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con arco.  
 

Presidente Xosé Luís Suárez Ramos 

Secretario Ramón Varela Varela 

Vogal Edita Álvarez Silva 

Vogal Pedro García Pedreira 

Vogal Diego Rey González 

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Resolución do 1 de abril de 2011, da
Dirección Xeral de Innovación e Xestión
da Saúde Pública, pola que se fai pública
a realización dun curso homologado de
nivel básico para a obtención do carné de
aplicador/manipulador de biocidas.


