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Dades de la comissió d'avaluació
Codi del centre

Codi del centre

Codi de la Comissió

Dictamen d'avaluació

ICQP-OAA-01267

Dictamen d'avaluació d'evidències indirectes. Procediment de reconeixement i acreditació de
les competències professionals

Nom del centre gestor

INSTITUT LA ROMÀNICA 08035349

Nom de la seu

INSTITUT LA ROMÀNICA 08035349

Adreça

Plaça del Mil·lenari, 4 19175

Després de l'avaluació d'evidències indirectes, es presenta la relació d'aspirants amb les qualificacions obtingudes de cada unitat de competència, que
determina si passen o no a l'avaluació d'evidències directes.

Nom i cognoms del/de la secretari/ària Nom i cognoms del/de la president/a

Esther Berenguer Romero Empar Agueda Solanes

Signatura del/de la secretari/ària Vistiplau del/de la president/a

Núm. de registre d'habilitació: ICQP-OAA-01259 Núm. de registre d'habilitació:

Lloc i data

INSTITUT LA ROMÀNICA
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Dictamen d'avaluació d'evidències indirectes per as pirant

ASA0063AAAC

Qualificació (1)

ASA0062AAAC

Qualificació (1)

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

ASA0071AAAC

Qualificació (1)

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

Codi Sol·licitud

Codi UC Nom UC

UC_2-0075-11_2 Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc de treball

Codi Sol·licitud

Codi UC Nom UC

UC_2-0073-11_2 Operar els processos de tractament i depuració de l'aigua. 

UC_2-0074-11_2 Realitzar les operacions de manteniment d'equips i instal·lacions de plantes de 
tractament o depuració de l'aigua

Codi Sol·licitud

Codi UC Nom UC

UC_2-0073-11_2 Operar els processos de tractament i depuració de l'aigua. 

UC_2-0074-11_2 Realitzar les operacions de manteniment d'equips i instal·lacions de plantes de 
tractament o depuració de l'aigua

UC_2-0075-11_2 Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc de treball

(1). Escriviu l'opció que correspongui: SI, Passa a l'avaluació d'evidències directes; NO, No supera l'avaluació d'evidències indirectes.
Si escau, empleneu més fulls, numereu-los correctament i imprimiu només els fulls emplenats.
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Dictamen d'avaluació d'evidències indirectes per as pirant

ASA0064AAAC

Qualificació (1)

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

ASA0077AAAC

Qualificació (1)

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

ASA0065AAAC

Qualificació (1)

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

Codi UC Nom UC

Codi Sol·licitud

Codi UC Nom UC

UC_2-0073-11_2 Operar els processos de tractament i depuració de l'aigua. 

UC_2-0074-11_2 Realitzar les operacions de manteniment d'equips i instal·lacions de plantes de 
tractament o depuració de l'aigua

UC_2-0075-11_2 Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc de treball

Codi Sol·licitud

UC_2-0074-11_2 Realitzar les operacions de manteniment d'equips i instal·lacions de plantes de 
tractament o depuració de l'aigua

UC_2-0073-11_2 Operar els processos de tractament i depuració de l'aigua. 

UC_2-0074-11_2 Realitzar les operacions de manteniment d'equips i instal·lacions de plantes de 
tractament o depuració de l'aigua

UC_2-0075-11_2 Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc de treball

Codi Sol·licitud

Codi UC Nom UC

UC_2-0073-11_2 Operar els processos de tractament i depuració de l'aigua. 

UC_2-0075-11_2 Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc de treball

(1). Escriviu l'opció que correspongui: SI, Passa a l'avaluació d'evidències directes; NO, No supera l'avaluació d'evidències indirectes.
Si escau, empleneu més fulls, numereu-los correctament i imprimiu només els fulls emplenats.
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Dictamen d'avaluació d'evidències indirectes per as pirant

ASA0061AAAC

Qualificació (1)

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

ASA0070AAAC

Qualificació (1)

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

ASA0068AAAC

Qualificació (1)

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

UC_2-0075-11_2 Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc de treball

Codi Sol·licitud

Codi UC Nom UC

UC_2-0073-11_2 Operar els processos de tractament i depuració de l'aigua. 

UC_2-0074-11_2 Realitzar les operacions de manteniment d'equips i instal·lacions de plantes de 
tractament o depuració de l'aigua

Codi Sol·licitud

Codi UC Nom UC

UC_2-0073-11_2 Operar els processos de tractament i depuració de l'aigua. 

UC_2-0074-11_2 Realitzar les operacions de manteniment d'equips i instal·lacions de plantes de 
tractament o depuració de l'aigua

UC_2-0075-11_2 Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc de treball

Codi Sol·licitud

Codi UC Nom UC

UC_2-0073-11_2 Operar els processos de tractament i depuració de l'aigua. 

UC_2-0074-11_2 Realitzar les operacions de manteniment d'equips i instal·lacions de plantes de 
tractament o depuració de l'aigua

UC_2-0075-11_2 Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc de treball

(1). Escriviu l'opció que correspongui: SI, Passa a l'avaluació d'evidències directes; NO, No supera l'avaluació d'evidències indirectes.
Si escau, empleneu més fulls, numereu-los correctament i imprimiu només els fulls emplenats.
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Dictamen d'avaluació d'evidències indirectes per as pirant

ASA0066AAAC

Qualificació (1)

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

ASA0067AAAC

Qualificació (1)

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

ASA0069AAAC

Qualificació (1)

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

Passa a l'avaluació evidències directes

Codi UC Nom UC

UC_2-0073-11_2 Operar els processos de tractament i depuració de l'aigua. 

Codi Sol·licitud

UC_2-0075-11_2 Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc de treball

UC_2-0074-11_2 Realitzar les operacions de manteniment d'equips i instal·lacions de plantes de 
tractament o depuració de l'aigua

UC_2-0075-11_2 Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc de treball

Codi Sol·licitud

Codi UC Nom UC

UC_2-0073-11_2 Operar els processos de tractament i depuració de l'aigua. 

UC_2-0074-11_2 Realitzar les operacions de manteniment d'equips i instal·lacions de plantes de 
tractament o depuració de l'aigua

Codi Sol·licitud

Codi UC Nom UC

UC_2-0073-11_2 Operar els processos de tractament i depuració de l'aigua. 

UC_2-0074-11_2 Realitzar les operacions de manteniment d'equips i instal·lacions de plantes de 
tractament o depuració de l'aigua

UC_2-0075-11_2 Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc de treball

(1). Escriviu l'opció que correspongui: SI, Passa a l'avaluació d'evidències directes; NO, No supera l'avaluació d'evidències indirectes.
Si escau, empleneu més fulls, numereu-los correctament i imprimiu només els fulls emplenats.


