Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 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.

15027800 - CIFP Imaxe e Son
Ciclo Superior Produción de audiovisuais e espectáculos
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

46898172E
32819148B
50102593Z

ÁVILA FRAGA, NOA
REY CAMPAÑA, DANIEL
ROMERO MINGUEZ, RAUL

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

Fin da listaxe do Ciclo Superior Produción de audiovisuais e espectáculos

A Coruña, a 20 de febreiro de 2019
O director/a da sede

JULIO GERMADE BARROS

Páxina
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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
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
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

