CIFP Someso
Rúa Someso 6 , A Coruña
15008-A Coruña
cifp.someso@edu.xunta.es

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
Resolución de 21 de outubro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, para determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de
Cualificacións Profesionais, en desenvolvemento do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Cultura
Educación e Ordenación Universitaria e a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
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 e o seu PIN–, 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: 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.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo Superior Produción de audiovisuais e espectáculos
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

34939117R

PIÑEIRO DEVESA, JUAN DANIEL

UC0207_3, UC0208_3, UC0209_3, UC0703_3, UC0704_3, UC1405_3,
UC1406_3, UC1407_3.

Fin da listaxe do Ciclo Superior Produción de audiovisuais e espectáculos
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CIFP Someso
Rúa Someso 6 , A Coruña
15008-A Coruña
cifp.someso@edu.xunta.es

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
Resolución de 21 de outubro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, para determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de
Cualificacións Profesionais, en desenvolvemento do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Cultura
Educación e Ordenación Universitaria e a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
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 e o seu PIN–, 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: 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.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo Superior Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33280443H

AGRA BARREIRO, JOSÉ RAMÓN

UC0216_3, UC0217_3, UC0218_3, UC0700_3, UC0701_3, UC0702_3,
UC0919_3, UC0947_3, UC0948_3, UC0949_3, UC1420_3, UC1421_3,

32766363B

ALONSO BLANCO, MARIA FERNANDA

UC1422_3.
UC0216_3, UC0217_3, UC0218_3, UC0700_3, UC0701_3, UC0702_3,
UC0919_3, UC0947_3, UC0948_3, UC0949_3, UC1420_3, UC1421_3,

33343177P

CARRAL LÓPEZ, EMILIO JOSÉ

UC1422_3.
UC0216_3, UC0217_3, UC0218_3, UC0700_3, UC0701_3, UC0702_3,
UC0919_3, UC0947_3, UC0948_3, UC0949_3, UC1420_3, UC1421_3,

76416338B

DÍAZ RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS

UC1422_3.
UC0216_3, UC0217_3, UC0218_3, UC0700_3, UC0701_3, UC0702_3,
UC0919_3, UC0947_3, UC0948_3, UC0949_3, UC1420_3, UC1421_3,

36061953T

ESTEVEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO

UC1422_3.
UC0216_3, UC0217_3, UC0218_3, UC0700_3, UC0701_3, UC0702_3,
UC0919_3, UC0947_3, UC0948_3, UC0949_3, UC1420_3, UC1421_3,

33289229H

GARCÍA NOGUEIRA, PABLO

UC1422_3.
UC0216_3, UC0217_3, UC0218_3, UC0700_3, UC0701_3, UC0702_3,
UC0919_3, UC0947_3, UC0948_3, UC0949_3, UC1420_3, UC1421_3,

32776842W

GARCIA PEREZ, FRANCISCO RAFAEL

UC1422_3.
UC0216_3, UC0217_3, UC0218_3, UC0700_3, UC0701_3, UC0702_3,
UC0919_3, UC0947_3, UC0948_3, UC0949_3, UC1420_3, UC1421_3,

33304656N

MARTÍNEZ BARGUEIRAS, JOSÉ

UC1422_3.
UC0216_3, UC0217_3, UC0218_3, UC0700_3, UC0701_3, UC0702_3,
UC0919_3, UC0947_3, UC0948_3, UC0949_3, UC1420_3, UC1421_3,

33271414M

MENDEZ ARES, JOSE MANUEL

UC1422_3.
UC0216_3, UC0217_3, UC0218_3, UC0700_3, UC0701_3, UC0702_3,
UC0919_3, UC0947_3, UC0948_3, UC0949_3, UC1420_3, UC1421_3,
Páxina

2

CIFP Someso
Rúa Someso 6 , A Coruña
15008-A Coruña
cifp.someso@edu.xunta.es

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
Resolución de 21 de outubro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, para determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de
Cualificacións Profesionais, en desenvolvemento do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Cultura
Educación e Ordenación Universitaria e a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
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 e o seu PIN–, 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: 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.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo Superior Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

32799781X

NOGUEIRO MÉNDEZ, MARIA CELINA

UC1422_3.
UC0216_3, UC0217_3, UC0218_3, UC0700_3, UC0701_3, UC0702_3,
UC0919_3, UC0947_3, UC0948_3, UC0949_3, UC1420_3, UC1421_3,

76580992P

NOVO BERNEDO, CHABELY

UC1422_3.
UC0216_3, UC0217_3, UC0218_3, UC0700_3, UC0701_3, UC0702_3,
UC0919_3, UC0947_3, UC0948_3, UC0949_3, UC1420_3, UC1421_3,

52472226A

PERNAS CORTES, JOSE MARCELINO

UC1422_3.
UC0216_3, UC0217_3, UC0218_3, UC0700_3, UC0701_3, UC0702_3,
UC0919_3, UC0947_3, UC0948_3, UC0949_3, UC1420_3, UC1421_3,

34253005W
44805172E
36092356C

PRADA BLANCO, PEDRO
ROSAS CONDE, MÓNICA
VILA COVELO, EMILIO

UC1422_3.
UC0919_3, UC0947_3, UC0948_3, UC0949_3.
UC0919_3, UC0947_3, UC0948_3, UC0949_3.
UC0216_3, UC0217_3, UC0218_3, UC0700_3, UC0701_3, UC0702_3,
UC0919_3, UC0947_3, UC0948_3, UC0949_3, UC1420_3, UC1421_3,
UC1422_3.

Fin da listaxe do Ciclo Superior Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos
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CIFP Someso
Rúa Someso 6 , A Coruña
15008-A Coruña
cifp.someso@edu.xunta.es

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
Resolución de 21 de outubro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, para determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de
Cualificacións Profesionais, en desenvolvemento do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Cultura
Educación e Ordenación Universitaria e a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
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 e o seu PIN–, 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: 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.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo Superior Son para audiovisuais e espectáculos
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33272760V

CEREIJO LEMOS, JOSÉ FRANCISCO

UC1408_3, UC1409_3, UC1410_3, UC1411_3, UC1412_3, UC1413_3.

Fin da listaxe do Ciclo Superior Son para audiovisuais e espectáculos
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CIFP Someso
Rúa Someso 6 , A Coruña
15008-A Coruña
cifp.someso@edu.xunta.es

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
Resolución de 21 de outubro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, para determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de
Cualificacións Profesionais, en desenvolvemento do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Cultura
Educación e Ordenación Universitaria e a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
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 e o seu PIN–, 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: 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.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo Superior Iluminación, captación e tratamento de imaxe
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

32801508N

ALVAREZ ESMORÍS, MANUEL

UC0210_3, UC0212_3, UC0939_3, UC0940_3, UC0941_3, UC0942_3,

34258265H

ATRIO GONZÁLEZ, ANTONIO DE LOS REYES

UC1415_3.
UC0210_3, UC0211_3, UC0212_3, UC0928_2, UC0939_3, UC0940_3,
UC0941_3, UC0942_3, UC1415_3, UC1416_3, UC1417_3, UC1418_3,

10070194N

ATRIO GONZALEZ, EMMANUEL

UC1419_3.
UC0210_3, UC0211_3, UC0212_3, UC0928_2, UC0939_3, UC0940_3,
UC0941_3, UC0942_3, UC1415_3, UC1416_3, UC1417_3, UC1418_3,

44830569G

GUERRA PAZ, LUIS ANTONIO

UC1419_3.
UC0210_3, UC0211_3, UC0212_3, UC0928_2, UC0939_3, UC0940_3,
UC0941_3, UC0942_3, UC1415_3, UC1416_3, UC1417_3, UC1418_3,

33311612E
33252146B

LÓPEZ DAFONTE, PEDRO MANUEL
MARTINEZ SUAREZ, FRANCISCO JAVIER

UC1419_3.
UC0939_3, UC0940_3, UC0941_3, UC0942_3.
UC0210_3, UC0211_3, UC0212_3, UC0928_2, UC0939_3, UC0940_3,
UC0941_3, UC0942_3, UC1415_3, UC1416_3, UC1417_3, UC1418_3,

33344097P

PEREIRA RODRÍGUEZ, JORGE JOSÉ

UC1419_3.
UC0210_3, UC0211_3, UC0212_3, UC0928_2, UC0939_3, UC0940_3,
UC0941_3, UC0942_3, UC1415_3, UC1416_3, UC1417_3, UC1418_3,

36046218C

PÉREZ VILA, ROBERTO

UC1419_3.
UC0210_3, UC0211_3, UC0212_3, UC0928_2, UC0939_3, UC0940_3,
UC0941_3, UC0942_3, UC1415_3, UC1416_3, UC1417_3, UC1418_3,

35306295F

RODRÍGUEZ ALLENDE, MARIA AZUCENA

UC1419_3.
UC0210_3, UC0211_3, UC0212_3, UC0928_2, UC0939_3, UC0940_3,
UC0941_3, UC0942_3, UC1415_3, UC1416_3, UC1417_3, UC1418_3,

34995151F

RODRIGUEZ GONZALEZ, SANTIAGO

UC1419_3.
UC0210_3, UC0211_3, UC0212_3, UC0928_2, UC0939_3, UC0940_3,
UC0941_3, UC0942_3, UC1415_3, UC1416_3, UC1417_3, UC1418_3,
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CIFP Someso
Rúa Someso 6 , A Coruña
15008-A Coruña
cifp.someso@edu.xunta.es

Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
Resolución de 21 de outubro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, para determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de
Cualificacións Profesionais, en desenvolvemento do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Cultura
Educación e Ordenación Universitaria e a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
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 e o seu PIN–, 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: 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.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo Superior Iluminación, captación e tratamento de imaxe
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas
UC1419_3.

Fin da listaxe do Ciclo Superior Iluminación, captación e tratamento de imaxe
A Coruña, a 28 de novembro de 2016
O director/a da sede

JUAN CARLOS GONZÁLEZ PURRIÑOS
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
IMS074_3 - Asistencia á produción en televisión
UC0207_3- Organizar a produción de proxectos de televisión.
UC0208_3- Xestionar os recursos de produción en televisión.
UC0209_3- Controlar e verificar os procesos de traballo do produto televisivo.
IMS075_3 - Luminotecnia para o espectáculo en vivo
UC0210_3- Participar na elaboración da iluminación dun espectáculo en vivo, manténdoa e reproducíndoa
en distintas situacións de explotación.
UC0211_3- Xestionar, coordinar, supervisar e realizar a montaxe, desmonte e mantemento dos equipos de
iluminación para un espectáculo en vivo.
UC0212_3- Servir ensaios e funcións.
IMS077_3 - Asistencia á realización en televisión
UC0216_3- Coordinar o desenvolvemento das necesidades de realización dunha produción televisiva, do
espazo escénico e da posta en escena nas distintas localizacións.
UC0217_3- Asistir no control de realización dunha produción televisiva mediante o control de medios
técnicos e humanos.
UC0218_3- Participar na post-produción de produtos televisivos.
IMS220_3 - Asistencia á dirección cinematográfica e de obras audiovisuais
UC0700_3- Determinar os recursos necesarios para o desenvolvemento do proxecto audiovisual.
UC0701_3- Coordinar a dispoñibilidade e adecuación dos recursos humanos, técnicos e artísticos
necesarios para a rodaxe/gravación.
UC0702_3- Organizar e controlar a rodaxe/gravación e o proceso de postproducción.
IMS221_3 - Asistencia á produción cinematográfica e de obras audiovisuais
UC0703_3- Organizar a produción de proxectos cinematográficos e de obras audiovisuais.
UC0704_3- Xestionar os recursos de produción de proxectos cinematográficos e de obras audiovisuais.
IMS294_3 - Cámara de cine, vídeo e televisión
UC0939_3- Colaborar no desenvolvemento do plan de captación e rexistro de proxectos audiovisuais
UC0940_3- Verificar a adecuación técnica e a operatividade dos recursos de captación e rexistro
UC0941_3- Colaborar no deseño e execución da iluminación de producións audiovisuais
UC0942_3- Obter imaxes segundo os criterios técnicos, artísticos e comunicativos do proxecto
IMS296_3 - Montaxe e posprodución de audiovisuais
UC0919_3- Coordinar os procesos finais de montaxe e postproducción ata xerar o produto audiovisual final
UC0947_3- Planificar o proceso de montaxe e postproducción dun produto audiovisual
UC0948_3- Preparar os materiais necesarios para a montaxe e postproducción
UC0949_3- Realizar a montaxe integrando ferramentas de postproducción e materiais de procedencia
diversa
IMS437_3 - Asistencia á produción de espectáculos en vivo e eventos
UC1405_3- Organizar e xestionar a preproducción de proxectos de espectáculos en vivo e eventos
UC1406_3- Xestionar a produción e a representación de espectáculos en vivo e eventos
UC1407_3- Avaliar os resultados de proxectos de espectáculos en vivo e eventos
IMS438_3 - Desenvolvemento de proxectos e control de son en audiovisuais, radio e industria
discográfica
UC1408_3- Definir e planificar proxectos de son
UC1409_3- Supervisar os procesos de instalación e mantemento do sistema de son

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
UC1410_3- Supervisar o axuste dos equipos e a captación do son, segundo a calidade requirida no
proxecto, para a súa gravación ou emisión
UC1411_3- Realizar a postproducción de proxectos de son
IMS439_3 - Desenvolvemento de proxectos e control de son en vivo e en instalacións fixas
UC1412_3- Verificar e axustar o sistema de sonorización
UC1413_3- Controlar o son en artes escénicas, espectáculos musicais e eventos
IMS440_3 - Produción en laboratorio de imaxe
UC1415_3- Xestionar e supervisar os procesos de dixitalización, xeración de imaxes sintéticas, tratamento
dixital e revelado de películas.
UC1416_3- Xestionar e supervisar os procesos de positivado, impresión e acabado fotográfico
IMS441_3 - Produción fotográfica
UC0928_2- Dixitalizar e realizar o tratamento de imaxes mediante aplicacións informáticas
UC1417_3- Deseñar, organizar e xestionar proxectos fotográficos
UC1418_3- Supervisar e realizar a escenografía, iluminación, captación, rexistro e valoración da calidade
das imaxes fotográficas
UC1419_3- Garantir os procesos de entrega, arquivo e conservación de imaxes e materiais fotográficos
IMS442_3 - Rexedoría de espectáculos en vivo e eventos
UC1420_3- Determinar as necesidades técnicas e artísticas e planificar os ensaios de espectáculos en vivo
e eventos
UC1421_3- Rexer e supervisar os procesos técnicos e artísticos na preparación e desenvolvemento dos
ensaios de espectáculos en vivo e eventos
UC1422_3- Rexer e supervisar os procesos técnicos e artísticos na execución de espectáculos en vivo e
eventos, en local estable e en xira

