DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE
E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO DE 1º

Instalación e montaxe de equipos de son

Ciclo

Vídeo disc-jockey e son

Réxime

Ordinario

Docente

Luís Martín Landeira

UD1
CA2.1 Analizouse a documentación técnica da instalación eléctrica do
espazo de traballo.
CA4.5 Marcáronse e identificado as liñas de conexión entre equipamentos,
utilizando os códigos máis habituais no sector e atendendo ao marcado no
proxecto ou no rider.
CA4.6 Conectáronse os cables de carga aos altofalantes, atendendo ao tipo
de caixa, ao número de vías (graves, medios e agudos) e ao tipo de
conectador que cumpran.

Aprendizaxes e
competencias

UD2
CA2.1 Analizouse a documentación técnica da instalación eléctrica do
espazo de traballo
CA2.2 Repartiuse a potencia eléctrica requirida polos equipamentos entre as
fases para equilibrar o consumo, adecuando a sección do cable da acometida
para a alimentación do sistema completo e separando os circuítos de
iluminación dos de son (fases separadas).
CA2.3 Comprobouse o estado da fase ou das fases, o neutro e a terra no
cadro eléctrico, medindo a tensión e outros parámetros eléctricos, e
resolvéronse os problemas detectados, segundo a normativa técnica
correspondente.
CA2.4 Comprobouse o estado xeral da toma eléctrica, o cadro eléctrico e o
funcionamento
dos
dispositivos
automáticos
(diferenciais
e
magnetotérmicos), así como a conexión e o aperto dos cables da acometida,
cumprindo a normativa de seguridade.

CA2.5 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección persoal requiridas
na manipulación de cadros eléctricos, materiais, ferramentas e equipamentos
de medida.
UD3
CA3.4 Organizáronse as secuencias de recollida de cableamento e
equipamentos para a axeitada conservación do material, evitando cóbados e
tensións que modifiquen as súas calidades eléctricas e mecánicas.
CA4.3 Realizouse a conexión entre os equipamentos do sistema,
comprobando a compatibilidade dos niveis requiridos de sinal de entrada e
saída entre os equipamentos, e asignando as entradas e saídas adecuadas ás
características e á documentación do proxecto
CA4.5 Marcáronse e identificado as liñas de conexión entre equipamentos,
utilizando os códigos máis habituais no sector e atendendo ao marcado no
proxecto ou no rider
.
CA4.8 Comprobouse o fluxo de sinal a través de todos os equipamentos da
cadea de audio, a cobertura e a presión sonora, entre outros parámetros,
rectificando as anomalías detectadas.
UD4
CA5.1 Realizouse a limpeza de cada elemento do sistema de son (lentes de
láser nos reprodutores e no gravadores ópticos, microfonía, cableamento,
etc.), seguindo as
instrucións indicadas por fábrica, co fin de manter a hixiene, a estética e a
operatividade do equipamento.
CA5.2 Comprobouse visual e mecanicamente o estado físico dos
equipamentos de son e os seus accesorios, someténdoos a probas específicas
e avaliando o seu comportamento.

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante
a situación de
emerxencia de
saúde pública
ocasionada polo
COVID-19

TAREFAS AVALIABLES NA 3ª AVALIACIÓN
Na temporalización anual das CAs, o 85% do tempo lectivo do
terceiro trimestre está adicado a:
Aprendizaxe do manexo dos sonómetros
Medición magnitudes eléctricas,(monofásica/trifásica)
Elaboración de liñas eléctricas/electroacústicas /audio xeral.
Montaxe e desmontaxe do equipamento de audio e
equipamento auxiliar de monitorado do escenario.
As medicións acústicas son realizadas nos montaxes prácticos,
podendo deste xeito distribuír en diferentes tarefas ao total do
alumnado. Esta temporalización é obrigatoria dado que no primeiro e
segundo trimestres os espazos e o equipamento necesarios para
desenvolver ditos montaxes é utilizado polos alumnos de 2º de Son
para audiovisuais e espectáculos.
Ao longo do primeiro e o segundo trimestres realizáronse 43 probas
escritas que foron corrixidas e entregadas aos alumnos.
Por todo isto, o 11 de marzo referíuselle aos alumnos que repasaran
os contidos impartidos, cos ampliaran a partires da bibliografía dada
ao comezo do curso, e que volveran a refacer as devanditas probas
escritas.
A supervisión das tarefas encargadas farase de xeito individual e
personalizado con cada un dos alumnos. Se non fora posible,

puntuarase a tódolos alumnos con un 5 nas actividades a realizar
durante a situación de emerxencia.
RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS
DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN
Dependendo dos CAs pendentes de superar, o alumnado terá que
subir unha ou varias tarefas online ou realizar unha proba obxectiva.
Farase no mes de xuño.

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de

CUALIFICACIÓN 20202 da Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa
FINAL DO MP
Mantéñense os
Programación

criterios

de

cualificación

establecidos

na

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia de saúde
pública ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO

Captación e gravación de son (CGS)

Ciclo

Ciclo Medio Técnico en Vídeo Disc-jockey e Son

Réxime / Modalidade
(ordinario/modular/distancia)

Ordinario

Docente

Sergio Frade Fraga
•

•

•
•
Aprendizaxes e
competencias (mínimos
esixibles)

•

•
•

•

Situáronse os micrófonos no escenario, no plató ou no exterior,
segundo criterios de directividade, sensibilidade e tipo de son que
cumpra captar (referencia, directo, wildtrack, efectos, etc.),
facilitando o traballo de artistas e doutros equipos técnico
Aplicáronse os accesorios antiventos, antipop, suspensións,
pinzas pistola e pértegas nos micrófonos que os requiran,
segundo o tipo de captación.
Realizouse o axuste da microfonía sen fíos no espazo escénico.
Verificáronse os movementos das persoas que interveñen no
acto, co fin de detectar interferencias e esvaecementos de sinal.
Realizouse o seguimento da fonte sonora durante o seu
desprazamento mediante guindastres, pértegas telescópicas e
sistemas parabólicos, asegurando o ángulo de cobertura do son,
sen interferencias no encadramento.
Realizouse a selección dos equipamentos técnicos idóneos para
a captación e a gravación proposta.
Configuráronse os elementos seleccionados para a captura e
posterior gravación, segundo os criterios establecidos na
documentación do proxecto.
Seleccionouse o contorno técnico máis axeitado para a
gravación, segundo as características acústicas do espazo e de
acordo cos obxectivos do proxecto.

AVALIACIÓN 3º Trimestre
Entrega Traballo 1: Análise, definición de elementos e deseño sonoro
dun capítulo dunha serie de ficción 52´. Peso: 33% da 3ª evaluación
Entrega Traballo 2: Investigación e análise comparativo de diferentes
elementos de microfonía inalámbrica. 33% da 3ª evaluación
Entrega Traballo 3: Investigación e análise comparativo de diferentes
elementos de elementos de grabación de campo. 33% da 3ª evaluación
AVALIACIÓN FINAL
Avaliación e cualificación do
alumnado durante a situación de
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19

Proba presencial no mes de xuño con cuestións teóricas e
exercicios prácticos:
•

PARTE TEÓRICA. Consistirá en 20 preguntas de resposta corta
Peso: 50% •

•

PARTE PRÁCTICA consistirá nunha serie de exercicios nos que
o alumno demostrará os coñecementos no uso e manexo de
material específico así como os coñecementos prácticos do
módulo. Peso: 50%

Se non é posible a realización de dita proba presencial, esta será
substituida por:

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

•

Entrega traballo final contidos teórico prácticos das diferentes
unidades didácticas. Peso 100%

•

Proba oral para cotexar a autoría de dito trabajo.

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso
2019/20
•

Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO

TOMA E EDICIÓN DA IMAXE DIXITAL (TEID)

Ciclo

1º CICLO MEDIO DE VÍDEO DJ Y SONIDO

Réxime

ORDINARIO

Docente

CLARA LLINÀS SOBREQUÉS

CA3.6 Xeráronse imaxes sintéticas, tales como fractais e funcións
caóticas iterativas, empregando técnicas de procesamento e
xeración algorítmica de imaxes.
CA5.1 Determináronse os elementos necesarios (gráficos, textos,
símbolos, logotipos, etc.) para compor a imaxe vectorial, valorando a
súa funcionalidade.

Aprendizaxes e
competencias
(mínimos
esixibles)

CA5.2 Trazáronse ou transformáronse en elementos vectoriais as
imaxes de mapa de bits, establecendo, de ser o caso, os limiares de
corte de luminosidade, límite de cores ou detección de bordes, e
empregando técnicas e ferramentas de vectorización.
CA5.3 Realizáronse as correccións, as transformacións de cor e os
efectos de volume nos trazados e nos recheos, empregando
técnicas e ferramentas específicas de manipulación e axuste da cor.
CA5.4 Realizáronse as transformacións xeométricas (rotacións,
translacións e escalaxes) e os efectos de perspectiva necesarios,
empregando técnicas e ferramentas específicas de edición vectorial.
CA5.5 Adaptáronse as imaxes vectoriais obtidas ás características
do medio ou soporte final, engadindo, de ser o caso, os nodos
necesarios e aplanando as curvas Bézier para a súa exportación,
como frames, a aplicacións de control de proxectores láser.

TERCEIRA AVALIACIÓN

Avaliación e
cualiﬁcación do
alumnado
durante a
situación de
emerxencia de
saúde pública
ocasionada polo
COVID-19

Tareas evaluables:
Tarefa de animación: Time – lapse. Peso 25%
Tarefa de animación: Stop motion. Peso 25%
Conxunto de traballos e tarefas de tipo práctico desenvolvidas co
software para traballar a imaxe vectorial). Peso 30%
Proba teórica ou práctica basada na teoría. Peso 20%
En caso de ter que recuperar algún dos Cas, os alumnos terán
dereito a un examen final no me s de xuño.

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre
do curso 2019/20.
Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E FOL
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)

MÓDULO

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE VDJ

Ciclo

CM VIDEO DISC-JOCKEY E SON

Réxime

ORDINARIO

Docente

ALICIA VALIÑO CEA
U1
CA 2.3 Avaliouse a idoneidade de fotografías e gráficos que se vaian proxectar na
sesión de animación músico-visual, analizando a composición, o brillo, o contraste, a
cor, o dinamismo e outros elementos morfolóxicos.
CA 2.4 Xustificáronse os recursos de encadramento, movemento, iluminación, cor,
contraste e contido de diversos medios videográficos que se vaian difundir na sesión de
animación visual en salas e eventos, anticipando os seus efectos sobre o público .
CA 2.7 Planificáronse os planos e os encadramentos de cámara en pezas visuais, tendo
en conta a funcionalidade dos tamaños de plano, a expresividade das angulacións de
cámara e as regras de continuidade visual, aplicando todo iso en guións técnicos,
esquemas de

U2
CA 1.4 Técnicas de determinación de criterios estilísticos, estéticos e
comunicativos para a selección de estilos musicais en programas de radio,
segundo épocas, artistas, selos discográficos e tendencias musicais, a tipoloxía e
a relación co público.
CA 1.6 Diferenciación entre os estilos musicais a través da escoita.
CA1.9 Caracterización dos estilos musicais: xéneros e subxéneros.
Aprendizaxes e competencias (mínimos
esixibles)

UD3
CA3.5 Xestionáronse os dereitos de autoría correspondentes ás obras que se desexen
incorporar ao catálogo de medios sonoros e visuais que vaian formar parte do deseño
da sesión de animación músico-visual.
CA.4.8 - Lexislación sobre propiedade intelectual e dereitos de emisión e difusión de
obras musicais e audiovisuais en salas e en emisoras de radio.

UD5
CA 5.1 Elaborouse o expediente promocional de disc-jockey, vídeo-jockey e lightjockey residente ou invitado/a, en salas de animación músico-visual, analizando
características estilísticas e a traxectoria profesional, e identificáronse posibles
reclamos publicitarios.
CA 5.2 Elaboración de información textual para expedientes promocionais de discjockeys, vídeo-jockeys e light-jockeys
CA 5.3 Compilación e preparación de gráficos e fotografías de carácter
promocional. Criterios de selección estilísticos e comunicativos.
CA 5.5 Determináronse as técnicas de autopromoción que se vaian empregar na
emisión de programas radiofónicos musicais, tendo en conta os obxectivos de
empresa e a audiencia potencial.

TAREFAS AVALIABLES NA 3ªAV
- Planificacion proxección Feliz/terrorífico: 10%
- Planificación vídeo e son para proxección COVID tendo en conta aspectos
lexilativos sobre proiedade intelectual e deritos de autor e cuestionario: 30%
- Xéneros e estilos musicais: 30%
-Promoción e difusión: 30%

Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19

Todas as tarefas e contidos serán subidas a GoogleClassroom plataforma xa
empregada ao longo do curso coa que o alumnado xa está familiarizado. O
alumnado recibirá a nota obtida en cada unha das tarefas mediante ese medio.
RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS DA 1ª E 2ªAV
-

O plan de recuperación será individualizado. Dependendo dos CAs pendente
de superar, o alumnado terá que subir unha ou varias tarefas online e realizar
unha proba obxectiva. Farase no mes de xuño.

-

A Proba realizarase de forma presencial (e por escrito), se a situación de
emerxencia o permitise. Se non fose posible, realizarase mediante unha
proba alternativa por medios virtuais, ou poderase sustituir a proba única pola
elaboración de varios traballos, tarefas, supostos prácticos ou outras
actividades relacionadas co contido a recuperar que poidan servir como
probas obxectivas de avaliación da recuperación.
Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP
-

A nota da terceira avaliación obténse a partir das porcentaxes asignadas a
cada tarefa sinaladas no apartado anterior.
En caso do alumnado que tivese as dúas primeiras avaliacións aprobadas, a
cualificación final do módulo non será inferior á media ponderada desas dúas
avaliacións.

DEPARTAMENTO DE FOL
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO

FOL

Ciclo

CM VÍDEO DISC-JOCKEY E SON

Réxime / Modalidade (ordinario/modular/
distancia)

ORDINARIO

Docente

M. TERESA GONZÁLEZ AREAL

MATERIA IMPARTIDA PENDENTE DE VALORACIÓN
CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo
aplicable ao sector.
Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais.
•
Analizáronse condicións de traballo específicas segundo a aplicación
de diferentes convenios colectivos do sector
INSERCIÓN LABORAL E BUSCA DE EMPREGO

Aprendizaxes e competencias (mínimos
esixibles)

CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais.
•
Revisáronse as guías informativas da Consellería de Educación e
analizouse o contido dun ciclo formativo de grado superior
CA4.8 - Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de
procura de emprego:
•
Confeccionouse correctamente un CV adaptado a unha oferta de
traballo no sector audiovisual
•
Confeccionouse correctamente un CV Europass
•
Analizaronse os comportamentos axeitados e non axeitados nas
diferentes fases dunha entrevista
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora
CA2.2. Clasificáronse factores de risco
CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais
CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que
se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as
súas consecuencias no caso de materializarse.
CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de
produción e realización de audiovisuais e espectáculos.
CA3.2 - Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en
función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos
laborais
CA3.3 - Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras
na empresa en materia de prevención de riscos.
CA4.2 - Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de
diversos tipos
CA4.3 - Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI)
axeitados ás situacións de risco atopadas

TAREFAS AVALIABLES NA 3ªAV
- Traballo en grupo análise convenio colectivo: 10%
- Tarefas sobre Inserción laboral e busca de emprego: 30%
- Exercicios Prevención de riscos laborais: 60%
Todas as tarefas se enviarán a través de correo electrónico. O alumnado recibirá
a nota obtida nas tarefas mediante ese medio.
Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19

RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS DA 1ª E 2ªAV
- A recuperación será individualizada. Dependendo dos CAs pendente de
superar, o alumnado terá que entregar unha ou varias tarefas a través do correo
electrónico ou realizar unha proba obxectiva. Farase no mes de xuño.

- A Proba realizarase de forma presencial (e por escrito), se a situación de
emerxencia o permitise. Se non fose posible, realizarase de forma oral por vídeo
conferencia.
Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:
- Se modifica o punto 5 da programación sobre os criterios de cualificación na
terceira e na avaliación final. A modificación se realiza unicamente para axustar o
peso das probas escritas e dos traballos realizados sobre a nota final, que
quedarán como se indica a continuación:

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

- Probas escritas: peso aproximado do 65% da puntuación total da
cualificación

- Traballos realizados: peso aproximado do 35% da puntuación total da
cualificación.
- En caso do alumnado que tivese as dúas primeiras avaliacións aprobadas, a
cualificación final do módulo non será inferior á media ponderada desas dúas
avaliacións.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia
de saúde pública ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO
Ciclo

Animación Musical en Vivo
Ciclo Medio de Video discjockey e son

Réxime

Ordinario

Docente

Isabel Martínez Martínez
U1
CA5.4.3 - Realizáronse diversas locucións atendendo aos parámetros da
entoación, acentuación, ritmo e articulación, axustándoos ás singularidades de
cada contexto.
CA5.4.4 - Realizáronse diversas locucións atendendo aos parámetros da
entoación, acentuación, ritmo e articulación, axustándoos ás singularidades de
cada contexto.
U2
CA5.1.1 - Elaborouse un guión onde se defina o momento de emisión e a
duración de locucións, ficheiros de audio, intersticios publicitarios e intervencións
de persoas invitadas, reflectindo nunha liña de tempo acorde á duración do
programa a irrupción de todos eles
CA5.1.2 - Elaborouse un guión onde se defina o momento de emisión e a
duración de locucións, ficheiros de audio, intersticios publicitarios e intervencións
de persoas invitadas, reflectindo nunha liña de tempo acorde á duración do
programa a irrupción de todos eles
CA5.4.1 - Realizáronse as locucións pertinentes aos cortes musicais, seguindo
as pautas de vocalización, ritmo e linguaxe radiofónica, e mantendo o estilo do
programa musical e da emisora.
CA5.5 - Mesturáronse en directo as fontes de son, seguindo sempre as
indicacións do guión e axustándose á liña de tempo previamente definida.

Aprendizaxes e
competencias
(mínimos esixibles)

U3
CA1.3 - Agrupáronse os ficheiros de audio seleccionados para a sesión, en
cartafoles contedores organizados por estilos ou outros criterios de utilidade,
para a súa utilización na sesión en vivo.
U4
CA2.3 - Organizáronse os procesos de traballo, aplicando técnicas de
organización e planificación, e temporalizando as fases de actuación.
CA2.7 - Elaborouse un documento ou unha escaleta que reflicta a temática da
sesión, a planificación temporal dos cortes musicais e visuais, as características
da iluminación e a intervención de participantes e persoas invitadas.
U5
CA3.3 - Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos reprodutores
e do mesturador, seguindo os protocolos de detección de avarías,
identificáronse as incidencias e consignáronse nos partes correspondentes.
U6
CA4.1 - Axustouse de xeito manual ou automático a velocidade de reprodución
do seguinte tema que se vaia mesturar, para o sincronizar co tema que estea a
soar, mediante a escoita simultánea de ambos.
CA4.2 - Localizáronse, mediante preescoita, os puntos de mestura da peza ou o
ficheiro entrante, e axustáronse ao nivel do sinal e ao ritmo da peza saliente.
CA4.5.4 - Mantívose a adecuación do discurso musical aos trazos específicos do
evento no que se insire a sesión musical.

Proba presencial no mes de xuño con cuestións teóricas e exercicios
prácticos

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante a
situación de
emerxencia de saúde
pública ocasionada
polo COVID-19

CUALIFICACIÓN FINAL
DO MP

• PARTE TEÓRICA.
Consistirá en 40 preguntas tipo test. Peso: 50%
• PARTE PRÁCTICA
Consistirá nunha serie de exercicios nos que o alumno demostrará os
coñecementos no uso e manexo de software específico así como os
coñecementos prácticos do módulo. Peso: 50%
Se non é posible a realización de dita proba presencial, esta será
substituída por:
• Tarefa práctica unidade 02: O programa de radio en directo, en difusión
hertziana e a través de Internet15%
• Tarefa práctica unidad 04: A planificación da session musical: 20%
• Tarefa práctica unidade 05: A instalación de equipamentos de discjockey 15%
• Exame oral por videoconferencia, con preguntas de resposta breve
sobre
– o guión radiofónico (10%)
- Instalación equipamento dunha mesa de dj e organización de arquivos
(15%)
– Mestura en vivo (10%)
– deseño de sesións musicais:(15)

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020
da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso
2019/20

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE E
SON
(Modificación debido á situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO DE 2º

Animación Visual en vivo

Ciclo

Ciclo Medio Técnico en Vídeo Disc-jockey e Son

Réxime

Ordinario

Docente

Sara Pequeño Salgueiro
Período de Actividades de Recuperación

U1
CA1.2 Aplicáronse a clips de vídeo, fotografías, grafismos e animacións os
efectos de axuste de cor, filtros artísticos, opacidade, texturas e deformacións
que potencian a expresividade da peza de animación visual, controlando
parámetros técnicos e determinando a irrupción e a desaparición dos efectos.
CA1.3 Dotáronse de movemento os clips de vídeo, as fotografías e os
grafismos, aplicando técnicas de animación tales como keyframes, tracking e
interpolación.

U2

CA1.7 Exportouse a composición posproducida ao formato e o codec de
saída tendo en conta o seu destino posterior.
U3
CA2.3 Planificouse a instalación do equipamento de imaxe, analizando as
características técnicas da sala e aplicando diagramas de conexión entre
equipamentos.

Aprendizaxes e
competencias

CA2.4 Instalouse o equipamento de imaxe, conectando equipamentos de
reprodución, computadores, matrices, enrutadores, mesturadores,
proxectores e monitores, seguindo o rider técnico e os esquemas de
conexións de manuais técnicos.
U4
CA3.1 Analizouse o evento e estruturouse nunha escaleta o
desenvolvemento da sesión.
CA3.2 Realizouse o mapeamento das zonas de proxección mediante
aplicacións informáticas, atendendo aos condicionantes espaciais das salas e
os lugares de eventos.
CA3.3 Lanzáronse vídeos, gráficos e fotografías con reprodutores de vídeo
dixital e aplicacións informáticas de reprodución e secuencia de medios
visuais, potenciando a expresividade da imaxe e a montaxe en vivo.
CA3.4 Complementouse e sincronizouse a mestura visual coa mestura
musical, analizando os referentes simbólicos, as estruturas rítmicas, as
transicións musicais e o impacto emocional.
CA3.5 Aplicáronse transicións en vivo entre as fontes de reprodución
(fundidos, cortinas, incrustacións, insercións, etc.), potenciando a
expresividade e a narrativa das imaxes proxectadas.

U5

CA4.1 Determinouse o equipamento de luminotecnia específico preciso en
salas de animación ou espazos de eventos, en relación co contido da sesión
programada.
CA4.2 Elaborouse a planta de iluminación dos recursos técnicos implicados

U6

Aprendizaxes e
competencias

CA5.2 Elaborouse a escaleta de escenas que se vaian secuenciar na mesa de
luminotecnia, seguindo a escaleta da sesión e respectando a coordinación coa
animación
musical e visual.
CA5.3 Elaboráronse memorias por zonas, escenas ou cues, definindo grupos
de canles, intensidades e posicións de aparellos de iluminación fixos e
robotizados
CA5.5 Executáronse en vivo as evolucións de iluminación acordes coa
escaleta da sesión de animación músico-visual, sincronizando a entrada de
efectos coa música, as actuacións e a proxección de medios visuais, e
realizando improvisacións para potenciar o ambiente da sesión
Proba presencial no mes de xuño con cuestións teóricas e exercicios
prácticos
• PARTE TEÓRICA. Consistirá preguntas tipo test. Peso: 50%
• PARTE PRÁCTICA consistirá nunha serie de exercicios nos que o alumno
demostrará os coñecementos no uso e manexo de software específico así
como os coñecementos prácticos do módulo. Peso: 50%

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante
a situación de
emerxencia de
saúde pública
ocasionada polo
COVID-19

Se non é posible a realización de dita proba presencial, esta será
substituída por:
• Tarefa práctica unidad 01: Loops de video: 15%
• Tarefa práctica unidad 04: Mestura visual en vivo: 20%
• Tarefa práctica unidade 05: Equipamento e conexionado iluminación
espectacular: 15%
• Exame oral por videoconferencia, con preguntas de resposta breve sobre
- Formatos e configuración de video (10%)
- Instalción equipamiento audiovisual (15%)
- Mapping (10%)
- Iluminación para espectyáculos:(15)
En caso do alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua con
anterioridade ao inicio de suspensión das clases debido á situación de
emerxencia: a proba realizarase conforme ao establecido na programación do
módulo. Se non se puidese realizar de forma presencial no mes de xuño,
faríase de forma telemática.

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:
-

Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na Programación.

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN, IMAXE E SON
(Modificación debido á situación
de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO
Ciclo
Réxime / Modalidade
(ordinario/modular/distancia)
Docente

Control , Edición e Mistura de Son
Ciclo Medio Técnico en Video Disc-Jockey e
Son
Ordinario
Ricardo Spencer de Albuquerque

Período de Actividades de Recuperación
U1
CA1.1 - Comprobouse a agrupación de todas
as entradas da mesa de mesturas,
diferenciando os tipos de sinal, os
instrumentos e as voces segundo o raider ou
documentación do proxecto.
CA1.2 - Axustáronse os niveis dos sinais
para asegurar unha boa relación entre sinal e
ruído, e ausencia de distorsión.
Aprendizaxes e competencias

CA1.4 - Configuráronse os envíos a
procesadores externos, inseríronse ou
enviáronse por sistema auxiliar, logo de elixir
os tipos de cable necesarios para esta tarefa
ou a asignación virtual, no caso de
procesadores internos.
CA1.5 - Axustáronse os parámetros dos
procesadores de dinámica, frecuencia e tempo
de sinal procesado (instrumentos musicais,
voces e fontes pregravadas).
CA1.7 - Consignáronse sobre o rider ou a

documentación do proxecto, se os houber, os
cambios producidos na adaptación ás
características concretas dos equipamentos
dispoñibles.
U2
Configuráronse os envíos da mesa de
mesturas aos monitores de escenario, para
garantir unha escoita independente por cada
destinatario que o necesite (actores e actrices,
músicos e músicas, cantantes, relatores e
relatoras, etc.).
CA2.3 - Realizouse unha premestura como
referencia inicial para cada envío, cos sinais
que se estimen necesarios e que serán
susceptibles de modificación durante as
posteriores probas de son.
CA2.4 - Axustouse a presión sonora de cada
envío para asegurar o nivel axeitado para
cada destinatario (actores e actrices, músicos
e músicas, cantantes, relatores e relatoras,
etc.), garantindo que teñan unha referencia de
escoita óptima.

U3
CA3.1 - Colocouse a microfonía e as escoitas
no oído, logo de elixir os soportes que mellor
conveñan e respectando as necesidades de
maquillaxe e vestiario, ou da execución dos
instrumentos.
CA3.2 - Aplicouse a técnica de captación
que haxa que empregar (multimicrofónica,
por seccións, pares estéreo separados ou
coincidentes, etc.) e as súas posibles
combinacións, segundo a natureza e a
colocación das fontes sonoras, os planos

sonoros e as necesidades comunicativas do
proxecto.
CA3.3 - Realizouse o axuste, o procesamento
e a ecualización de cada micrófono coa fonte
sonora á que se asignara, mediante a súa
comprobación de xeito individual, por grupos
e, finalmente, con todos os elementos á vez.
CA3.4 - Deseñouse un sistema de recepción
e envío que asegure a redundancia e a
cobertura dos posibles imprevistos.
U4
A4.2 - Monitorizáronse os sinais, primeiro
individualmente, para comprobar que
manteñan a calidade requirida, e logo
combinados entre si, para asegurar o
cumprimento dos requisitos correctos de
suma, tales como fase, nivel, distorsión, etc.
CA4.3 - Modificáronse os parámetros dos
procesadores de frecuencia, dinámica e
tempo, para asegurar o mantemento da
calidade dos sinais que o requiran.
CA4.7 - Configurouse correctamente o envío
dos sinais para permitir a súa gravación,
axustando adecuadamente os equipamentos
de gravación e asegurándose de que se
cumpran as necesidades do proxecto.
CA3.4 - Mesturouse o son do proxecto
sonoro, realizando operacións cos sinais na
mesa de mesturas como mutear ou desmutear
canles, panoramizar instrumentos, usar as
funcións de PFL ou solo, monitorizar os
niveis dos sinais e realizar a mestura artística,
conseguindo unha escoita axustada.

U5
CA5.1 - Avaliouse criticamente o

desenvolvemento do evento e o seu resultado
sonoro, identificáronse as partes en que a
operación e a mestura poidan mellorar, e
propuxéronse accións para a súa resolución.
CA5.2 - Valorouse a pertinencia das texturas
sonoras conseguidas e a súa achega ao
resultado artístico esperado.
CA5.3 - Consignáronse os imprevistos
xurdidos durante o desenvolvemento do
evento e identificáronse as causas que os
produciron para evitar a súa repetición en
operacións posteriores.

Proba presencial no mes de xuño con
cuestións teóricas e exercicios prácticos .
PARTE TEÓRICA Consistirá en
tipo test. Peso: 50%

preguntas

PARTE PRÁCTICA consistirá nunha serie de
exercicios nos que o alumno demostrará os
coñecementos no uso e manexo de equipos
específicos así como os coñecementos prácticos
do módulo. Peso: 50%

Avaliación e cualificación do
alumnado durante a situación de Se non é posible a realización de dita proba
presencial, esta será substituída por:
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19
Tarefa práctica unidad
equipos: 15%

Conexionado de los

Tarefa práctica unidad
mesas: 20%

Configuración de

Tarefa práctica unidade
en estudio 15%

Proceso de mestura

Exame oral por videoconferencia, con
preguntas de resposta breve sobre

- Configuración de instalación de son (10%)
- Instalción equipamiento de son para directo
(15%)
- Edición e mestura (10%)
- Procesamento de son con plugins
especificos:(15)

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas
Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolmento do terceiro trimestre do curso
2019/20

DEPARTAMENTO DE FOL
(Modificación debido á
situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo
COVID-19)

MÓDULO DE 2º

EIE

Ciclo

CM VÍDEO DISC-JOCKEY E SON

Réxime

Ordinario

Docente

M. TERESA GONZÁLEZ AREAL

Período de Actividades de Recuperación – alumnado con perda de dereito á avaliación continua (PD)

Repaso dos contidos exixibles para acadar a avaliación positiva
do módulo:
- Realización de actividades teóricas e exercicios prácticos
sobre os contidos da programación didáctica.

Aprendizaxes e competencias

Todas as tarefas se enviarán a través de correo electrónico.

En caso do alumnado que perdeu o dereito á avaliación
continua con anterioridade ao inicio de suspensión das clases
debido á situación de emerxencia: a proba realizarase
conforme ao establecido na programación do módulo. Se non
se puidese realizar de forma presencial no mes de xuño,
faríase de forma telemática.

Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de saúde
pública ocasionada polo COVID-19

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril
de 2020 da Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:
CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

-

Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE E
SON
(Modificación debido á situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO DE 2º

Animación Visual en vivo

Ciclo

Ciclo Medio Técnico en Vídeo Disc-jockey e Son

Réxime

FP Dual

Docente

Sara Pequeño Salgueiro

Actividades de reforzo de aspectos non abordados na empresa
U4
CA3.2 Realizouse o mapeamento das zonas de proxección mediante
aplicacións informáticas, atendendo aos condicionantes espaciais das salas e
os lugares de eventos.
CA3.4 Complementouse e sincronizouse a mestura visual coa mestura
musical, analizando os referentes simbólicos, as estruturas rítmicas, as
transicións musicais e o impacto emocional.
CA3.6. Mesturáronse, en relación coa música, dúas pezas audiovisuais en
reprodución simultánea me-diante un equipamento controlador de fontes e un
mesturador de vídeo, determinando a alternancia das fontes, os puntos de
cambio e as transicións entre elas.

U5

Aprendizaxes e
competencias

CA4.1 Determinouse o equipamento de luminotecnia específico preciso en
salas de animación ou espazos de eventos, en relación co contido da sesión
programada.
CA4.2 Elaborouse a planta de iluminación dos recursos técnicos implicados

U6

CA5.2 Elaborouse a escaleta de escenas que se vaian secuenciar na mesa
de luminotecnia, seguindo a escaleta da sesión e respectando a coordinación
coa animación
musical e visual.
CA5.3 Elaboráronse memorias por zonas, escenas ou cues, definindo grupos
de canles, intensidades e posicións de aparellos de iluminación fixos e
robotizados
CA5.5 Executáronse en vivo as evolucións de iluminación acordes coa
escaleta da sesión de animación músico-visual, sincronizando a entrada de
efectos coa música, as actuacións e a proxección de medios visuais, e
realizando improvisacións para potenciar o ambiente da sesión

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante
a situación de
emerxencia de
saúde pública
ocasionada polo
COVID-19

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

• Tarefa práctica unidad 04: Videomapping: 25%
• Tarefa práctica unidad 04: Mestura visual en vivo: 25%
• Tarefa práctica unidade 05: Equipamento e conexionado iluminación
espectacular: 25%
• Tarefa práctica unidade 06: Programación DMX con Software: 25%

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 23 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Educativa:
-

Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE E
SON
(Modificación debido á situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO DE 2º

Control, Edición e Mestura de Son

Ciclo

Ciclo Medio Técnico en Vídeo Disc-jockey e Son

Réxime

FP Dual

Docente

Ricardo Spencer de Albuquerque

Actividades de reforzo de aspectos non abordados na empresa

U3
CA3.1. Ordenáronse, identificáronse e clasificáronse de xeito preciso os
materiais de reprodución sonora (CD, DVD, vídeo, ficheiros sonoros, etc.)
para a súa mestura en directo ou para a súa gravación, seguindo a
escaleta do espectáculo ou evento.
CA3.2. Realizouse a proba técnica e artística de son e reaxustáronse as
ganancias das canles de entrada de cada instrumento ou músico,
aplicando posibles atenuacións, realces e resonancias de determinadas
bandas de frecuencia para un sinal dado, e realizando correccións.

U4
CA4.1. Garantiuse a escoita dos monitores por cada persoa destinataria
(actores e actrices, intérpretes musicais, cantantes, relatores, etc.), para
que dispoñan dunha boa referencia do seu son.
CA4.2. Configuráronse os envíos da mesa de mesturas aos monitores de
escenario, comprobando a escoita independente por cada persoa
destinataria que así o precise (actores e actrices, intérpretes musicais,
cantantes, relatores, etc.).

Aprendizaxes e
competencias

U6
RA6. Edita o son gravado aplicando ferramentas de software na
consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto.
CA6.1. Configuráronse os sistemas informáticos necesarios para a
edición de ficheiros de son (tarxetas de son, computadores e sistemas
de monitorización de son e imaxe), conectándoos co resto do
equipamento necesario, para poder efectuar edicións de ficheiros de
audio.
CA6.2. Realizouse unha copia de seguridade do material orixinal
gravado, asegurando que os ficheiros estean fisicamente gardados
noutro dispositivo, para evitar a perda total do proxecto en caso de fallo
dos equipamentos.
CA6.3. Valoráronse, mediante escoita selectiva, os ficheiros sonoros do
proxecto, definindo os instrumentos ou as fontes sonoras que se vaian
editar, confeccionando listaxes de ficheiros e accións que se vaian
realizar, e organizándoos en cartafoles no computado
CA6.4. Limpáronse as pistas de audio, eliminando os ruídos ou sons non
desexados que poderían crear problemas na edición e na mestura do
proxecto sonoro.
CA6.5. Normalizáronse os ficheiros sonoros que se vaian utilizar no
proxecto.

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante
a situación de
emerxencia de
saúde pública
ocasionada polo
COVID-19

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

• Tarefa práctica unidad 03: Equipamento e conexionado dun equipo de
mestura: 25%
• Tarefa práctica unidad 04: Montaxe dun equipo de monitorización 25%
• Tarefa práctica unidade 06: Mestura dunha grabación dun concerto: 25%
• Tarefa práctica unidade 06: Mestura dunha sesión grabada en estudio 25%

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 23 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Educativa:
-

Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)
MÓDULO
Ciclo

Animación Musical en Vivo
Ciclo Medio de Video discjockey e son

Réxime

Ordinario

Docente

Isabel Martínez Martínez
U1
CA5.4.3 - Realizáronse diversas locucións atendendo aos
parámetros da entoación, acentuación, ritmo e articulación,
axustándoos ás singularidades de cada contexto.
U2
CA5.1.1 - Elaborouse un guión onde se defina o momento de
emisión e a duración de locucións, ficheiros de audio, intersticios
publicitarios e intervencións de persoas invitadas, reflectindo nunha
liña de tempo acorde á duración do programa a irrupción de todos
eles
CA5.4.1 - Realizáronse as locucións pertinentes aos cortes
musicais, seguindo as pautas de vocalización, ritmo e linguaxe
radiofónica, e mantendo o estilo do programa musical e da emisora.
CA5.5 - Mesturáronse en directo as fontes de son, seguindo sempre
as indicacións do guión e axustándose á liña de tempo previamente
definida.

Aprendizaxes e
competencias (mínimos
esixibles)

U3
CA1.3 - Agrupáronse os ficheiros de audio seleccionados para a
sesión, en cartafoles contedores organizados por estilos ou outros
criterios de utilidade, para a súa utilización na sesión en vivo.
U4
CA2.7 - Elaborouse un documento ou unha escaleta que reflicta a
temática da sesión, a planificación temporal dos cortes musicais e
visuais, as características da iluminación e a intervención de
participantes e persoas invitadas.
U6
CA4.1 - Axustouse de xeito manual ou automático a velocidade de
reprodución do seguinte tema que se vaia mesturar, para o
sincronizar co tema que estea a soar, mediante a escoita simultánea
de ambos.
CA4.2 - Localizáronse, mediante preescoita, os puntos de mestura
da peza ou o ficheiro entrante, e axustáronse ao nivel do sinal e ao
ritmo da peza saliente.
CA4.5.4 - Mantívose a adecuación do discurso musical aos trazos
específicos do evento no que se insire a sesión musical.

Avaliación e cualificación
do alumnado durante a
situación de emerxencia
de saúde pública
ocasionada polo COVID-19

CUALIFICACIÓN FINAL DO
MP

• Tarefa práctica unidade 02: O programa de radio en directo, en
difusión hertziana e a través de Internet15%
-Creación dun programa de radio musical 20%
• Tarefa práctica unidad 04: A planificación da session musical: 20%
• Tarefa práctica unidade 05: A instalación de equipamentos de discjockey 15%
• Creación dunha session de dj 30%

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre
do curso 2019/20
Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE FOL
(Modificación debido á situación
de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO DE 2º

EIE

Ciclo

CM VÍDEO DISC-JOCKEY E SON

Réxime / Modalidade

ORDINARIO / DUAL

Docente

M. TERESA GONZÁLEZ AREAL
Actividades de reforzo de aspectos non abordados na empresa

Aprendizaxes e competencias

Avaliación e cualificación do alumnado durante
a situación de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19

CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa
clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades
financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno
específico
CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha
pequena ou mediana empresa de son e de animación músico-visual en
función da súa posible localización
CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a
localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios,
a responsabilidade social e o plan de márketing
CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma
xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.
CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e
financeira do proxecto empresarial.

- - Proba escrita sobre os aspectos non abordados na empresa; esta proba
poderá ser substituída pola entrega dun traballo se a situación de
emerxencia impide a realización de probas presenciais.
- - Elaboración e entrega dun plan de empresa do ámbito do son e de
animación músico-visual
Todas as tarefas se enviarán a través de correo electrónico. O alumnado
recibirá a nota obtida nas tarefas mediante ese medio.
Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na Programación.
- Probas escritas 60%
- Plan de empresa do ámbito do son e de animación músico-visual: 40%

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO
Ciclo
Réxime / Modalidade (ordinario/
modular/distancia)
Docente

Planificación da Cámara
1º Iluminación, Captación e Tratamento da imaxe
Ordinario
Vicente Bouzas Caamaño
UD-4
CA4.1 - Determinouse o xénero e o formato de programas de
televisión na súa fase de planificación.
CA4.2 - Valoráronse os elementos da linguaxe audiovisual que o
traballo de cámara achega á realización multicámara, a partir da
análise de proxectos de programas de televisión, guións técnicos
e escaletas de programas.
CA4.4 - Definíronse os planos para cada cámara na realización
multicámara de programas de televisión, atendendo ás intencións
de realización.
CA4.5 - Coordináronse as posicións e os movementos das
cámaras do estudio para evitar intromisións no encadramento de
calquera delas.
UD-5

Aprendizaxes e competencias
(mínimos esixibles)

CA5.1 - Determináronse as características do equipo humano de
cámara adecuado á resolución de diversos proxectos
audiovisuais.
CA5.3 - Prefixouse a orde de rexistro en función das
características do medio, as condicións de localizacións ou
estudios, os campos de luz e as limitacións de tempo horario e
meteorolóxicas, incluíndoo no plan de traballo.
CA5.4 - Coordináronse as operacións de cámara coas actuacións
do resto de equipos que interveñan na realización do programa:
dirección ou realización, iluminación, maquinaria, escenografía,
caracterización, vestiario e son.
CA5.5 - Realizáronse probas de cámara previas á rodaxe ou
gravación, coa participación de intérpretes e outros equipos
humanos.
CA5.6 - Avaliáronse as probas de cámara previas á rodaxe ou
gravación e aprobáronse ou corrixíronse as opcións técnicas e
expresivas empregadas.

Descrición das Probas e peso na cualificación de cada unha
delas (%)
O terceiro trimestre constará de tres probas avaliables ou
tarefas que se envian ao alumnado ao seu correo
electrónico e cólganse nunha plataforma dixital.
Avaliación e cualificación do
A primeira proba será a análise dunha entrevista. 35%
alumnado durante a situación de
A segunda proba escrita avaliable é un traballo sobre os
emerxencia de saúde pública
xéneros no cine e na televisión. 35%
ocasionada polo COVID-19
A terceira proba é a análise dunha curtametraxe dun
realizador galego. 30%
Os alumnos que unha vez finalizado o terceiro trimestre,
teñan alguna avaliación suspensa, terán dereito a unha
proba escrita tipo test.
Se esta proba non puidese levarse a cabo, sería sustituída por un
exame por videoconferencia de preguntas cortas sobre as
unidades estudadas durante o curso.

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de
abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento
do terceiro trimestre do curso 2019/20

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO
Ciclo

Control de iluminación
1º Iluminación, Captación e Tratamento da imaxe

Réxime

Ordinario

Docente

Vicente Bouzas Caamaño
U.D. 4
CA4.1 - Xustificáronse as luces necesarias, utilizando
as técnicas máis adecuadas en cada caso e tendo en
conta os criterios que a documentación marca
respecto ás pautas de dirección e de dirección
artística.
CA4.2 - Aplicáronse as luces máis duras ou máis
suaves en función da intencionalidade do guión, o
estilo de dirección artística e o xénero da obra.

Aprendizaxes e competencias
(mínimos esixibles)

CA4.3 - Respectouse a continuidade na iluminación,
adaptándose ao guión técnico e ás necesidades de
dirección e operación de cámara.
CA4.4 - Respectáronse na iluminación os eixes nos
cambios de plano e movementos de cámara e de
actores e actrices, adaptándose ao guión técnico e ao
deseño de iluminación.
CA4.6 - Ilumináronse os efectos especiais de rodaxe
en coordinación e sincronización coas necesidades do
equipo correspondente.
U.D.5
CA5.2 - Coordinouse co departamento de
posprodución o itinerario de procesos que cumpra
seguir pola imaxe gravada, decidindo os puntos de
control e corrección da imaxe necesarios.
CA5.3 - Comprobouse o axuste dos monitores de
representación da imaxe, utilizando as ferramentas e
o software adecuados.
CA5.4 - Realizouse a etalonaxe das tomas nos
momentos necesarios, respectando a continuidade e
procurando os efectos desexados na obra.

Descrición das Probas e peso na cualificación de cada
unha delas (%)
O terceiro trimestre constará de tres probas avaliables
ou tarefas que se envian ao alumnado ao seu correo
electrónico e cólganse nunha plataforma dixital.
A primeira proba será a análise da secuencia dunha
película. 35%
Avaliación e cualificación do
A segunda proba escrita avaliable é un análise dun
alumnado durante a situación de
informativo 30%
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19
A terceira proba é a análise da iluminación dunha
curtametraxe dun realizador galego. 35%
Os alumnos que unha vez finalizado o terceiro
trimestre, teñan alguna avaliación suspensa, terán
dereito a unha proba escrita tipo test.
Se esta proba non puidese levarse a cabo, sería
sustituída por un exame por videoconferencia de
preguntas cortas sobre as unidades estudadas durante
o curso.

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27
de abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso
2019/20

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO

TOMA DA IMAXE AUDOVISUAL (TIA)

Ciclo

1º CICLO SUPERIOR DE ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE
IMAXE

Réxime

ORDINARIO

Docente

CLARA LLINÀS SOBREQUÉS
UD. 3
CA2.1 Axustouse a exposición mediante os controis de diafragma,
obturación e corrección de gama adecuada na cámara de vídeo
para cumprir os requisitos marcados polo deseño expresivo da
escena.
CA3.1 Seleccionouse o proceso de rexistro audiovisual cunha soa
cámara a partir da tipoloxía de xénero, a intencionalidade
comunicativa e a intencionalidade expresiva do proxecto.
CA3.2 Rexistráronse as tomas para produtos documentais aplicando
diversas metodoloxías de representación da realidade e seguindo a
planificación e os criterios de realización predefinidos.

Aprendizaxes e
competencias
(mínimos
esixibles)

CA3.3 Rexistráronse imaxes cumprindo todos os requisitos
necesarios para establecer e desenvolver as características de
ficcións cinematográficas.
CA3.4 Aplicáronse as técnicas de posición de cámara no
mantemento da continuidade na resolución de secuencias
audiovisuais con desprazamento de un ou de varios suxeitos.
CA3.6 3.6. Definíronse as fases de traballo nos procesos de
animación, controlando as técnicas de stop-motion e time-lapse, e
adecuándoas ás necesidades do proxecto.
UD 4
CA1.1 Adaptáronse as directrices da escaleta matriz dun programa
de televisión a partir do desenvolvemento da súa estrutura e os seus
contidos, atendendo a normas e códigos De realización.
CA1.2 Determináronse os recursos da linguaxe audiovisual que se
vaian utilizar na posta en marcha dun proxecto de programa de
televisión, especificando os usos expresivos do encadramento e a
composición, así como os recursos de son e de iluminación.
CA1.3 Elaborouse a definición do conxunto de planos e o tipo de
encadramentos, posición e movementos de cámara para cada unha
das cámaras na realización de programas de televisión, atendendo
ás intencións de realización.
CA1.5 Realizouse a captación das imaxes de programas de
televisión, efectuando encadramentos, movementos de cámara e
axustes de distancias focais e enfoque, seguindo a dinámica da
realización televisiva.
CA2.2 Analizáronse as posicións das cámaras e as particularidades
de iluminación que afectan a cada unha de elas, prevendo
actuacións complexas na dinámica do programa televisivo.

TERCEIRA AVALIACIÓN
Parte práctica: Peso 70%
Tarefa 1 Estrutura xéneros no audiovisual. Peso 15%
Tarefa 2 Formas de grabar diferente e saltos de raccord. Peso 15%

Avaliación e
cualiﬁcación do
alumnado
durante a
situación de
emerxencia de
saúde pública
ocasionada polo
COVID-19

Tarefa 3. Analizar documental para aprender cine e encher
cuestionario. Peso 15%
Tarefa 4. Planificación de grabación de diversos planos secuencias,
entrevistas e outros e grabación. Peso 15%
Preproducción da práctica interciclos de ficción. Peso 10%
Parte teórica. Peso 30%
Exame presencial si é posible. Se non, exame oral vía
videoconferencia ou test online. Peso 30%
En caso de ter que recuperar algún criterio de avaliación, os
alumnos terán dereito a un examen final no me s de xuño.

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre
do curso 2019/20.
Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia
de saúde pública ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO
Ciclo

Toma Fotográfica
Ciclo Superior de Iluminación, Captación e Tratamento de
Imaxe

Réxime

Ordinario

Docente

Isabel Martínez Martínez

U1
CA1.1 - Montouse o equipamento de cámara, os accesorios e os seus
equipamentos auxiliares, garantindo o seu óptimo funcionamento.
CA1.2 - Colocouse a cámara sobre o seu soporte, asegurando a súa
estabilidade e fixación, así como as posibilidades de xiro en todas as
direccións.
CA1.3 - Conectouse, de ser o caso, o dispositivo dixital de captación
fotográfica e os equipamentos informáticos específicos, asegurando
unha correcta operatividade.
CA1.8 - Desmontáronse os equipamentos de cámara, os accesorios e
os dispositivos dixitais de almacenamento de imaxes e copias de
seguridade, acondicionándoos para evitar a perda accidental de datos e
garantir unhas condicións óptimas de conservación e transporte.
CA1.9 - Acondicionouse e embalouse a cámara e os equipamentos
auxiliares, asegurando o seu transporte nunhas condicións que
garantan a súa conservación idónea e tomando medidas de prevención
de riscos laborais.

Aprendizaxes e
competencias
(mínimos esixibles)

U2
CA2.1 - Realizáronse as lecturas de iluminación cos dispositivos de
medición, valorando os resultados que producen as luces na imaxe,
para conseguir un determinado efecto expresivo.
CA2.2 - Aplicáronse as técnicas e os procesos de medición de luz
(incidente e reflectida), relacionándoos para un resultado óptimo no
momento da toma.
CA2.3 - Realizouse o control da exposición con iluminación mixta de luz
continua e flash, considerando a medición e o cálculo da exposición das
distintas luces.
CA2.4 - Axustáronse os parámetros de medición e control da exposición
na cámara, tendo en conta os requisitos técnicos e expresivos da
imaxe.
CA3.2 - Seleccionouse o obxectivo, a distancia focal e o número f,
tendo en conta criterios como o ángulo de visión, a luminosidade e a
profundidade de campo adecuados para a toma.
CA3.6 - Realizouse o enfoque da imaxe, aplicando o modo e os
sistemas de autoenfoque máis adecuados á situación que se vaia
fotografar.
CA3.7 - Avaliouse a toma, vendo e valorando os parámetros técnicos,
estéticos, comunicativos e de composición da imaxe, e determinando as
correccións necesarias.
CA3.8 - Transferíronse as imaxes a un dispositivo de almacenamento
externo e realizado unha copia de seguridade.
U3
CA1.5 - Instaláronse os fondos e os equipamentos de iluminación cos
seus accesorios, asegurando a súa estabilidade e fixación.
CA1.6 - Sincronizáronse os equipamentos de iluminación de
escintilación e a cámara mediante sistemas de conexión por cable ou
sen fíos.
CA5.2 - Xestionouse a obtención das localizacións adecuadas para a
realización do proxecto fotográfico de reportaxe, preparando o seu
acceso e comprobando a disposición dos permisos e as acreditacións
pertinentes.
CA5.4 - Realizouse unha reportaxe de ámbito xornalístico ou
documental, captando un conxunto de imaxes co fin de ilustrar un tema
de interese e relativa actualidade nun medio de comunicación.

U4
CA5.6 - Realizouse unha reportaxe de paisaxe aplicando técnicas
compositivas e creativas que realcen a estética do espazo.
U5
CA4.2 - Realizouse a posta en escena dun proxecto de fotografía de
retrato e moda, construíndo o decorado ou seleccionando o fondo,
adaptando a escenografía dun exterior ou interior, e seleccionando a
área de acción nun espazo determinado, para a venda do vestiar
CA4.3 - 4.3. Adecuáronse os fondos e a iluminación, tendo en conta o
ton, a textura, a luminosidade e as formas que se vaian fotografar.
CA4.5 - Seleccionáronse modelos, asinando un contrato ou acordo de
colaboración satisfactorio para ambas as partes e que inclúa a cesión
de dereitos de imaxe.
CA4.9 - 4.9. Realizouse a toma dun retrato social, con énfase nos
trazos máis característicos do suxeito e situándoo dentro dun contexto
social e compositivo.
U6
CA4.1 - Analizáronse os criterios estéticos, comunicativos e de
composición e iluminación que condicionan a toma de imaxe dun
retrato, valorando os estilos e as tendencias.
CA4.2 - Realizouse a posta en escena dun proxecto de fotografía de
retrato e moda, construíndo o decorado ou seleccionando o fondo,
adaptando a escenografía dun exterior ou interior, e seleccionando a
área de acción nun espazo determinado, para a venda do vestiar
CA4.3 - 4.3. Adecuáronse os fondos e a iluminación, tendo en conta o
ton, a textura, a luminosidade e as formas que se vaian fotografar.
CA4.8 - 4.8. Realizouse a toma dunha fotografía de moda, tendo en
conta a expresividade da persoa que actúe como modelo e o estilo
perseguido, seleccionando o momento idóneo para aproveitar ao
máximo as súas calidades interpretativas e atendendo a criterios
técnicos
UD7
CA6.1 - Realizouse a posta en escena dun proxecto de fotografía de
bodegón, construíndo e/ou supervisando a escenografía nun estudio a
partir da análise estética e formal da imaxe.
CA6.3 - Adecuáronse os fondos e o seu tamaño, tendo en conta o ton, a
textura, a luminosidade e as formas, a partir das características técnicoartísticas do proxecto.
CA6.5 - Realizouse a toma dun bodegón publicitario con obxectos de
distintos materiais, texturas e cores, aplicando técnicas específicas de
iluminación e control de reflexos que lle confiran á toma un sentido
estético e comunicativo.
CA6.8 - Avaliouse a toma, comprobando a disposición dos elementos no
interior do encadramento e valorando a súa adecuación ao obxectivo
comunicativo do proxecto.
UD8
CA6.8 - Avaliouse a toma, comprobando a disposición dos elementos no
interior do encadramento e valorando a súa adecuación ao obxectivo
comunicativo do proxecto.

Proba presencial no mes de xuño con cuestións teóricas e exercicios
prácticos

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante a
situación de
emerxencia de saúde
pública ocasionada
polo COVID-19

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

• PARTE TEÓRICA.
Consistirá en 40 preguntas tipo test. Peso: 50%
• PARTE PRÁCTICA
Consistirá nunha serie de exercicios nos que o alumno demostrará os
coñecementos no uso e manexo de software específico así como os
coñecementos prácticos do módulo. Peso: 50%
Se non é posible a realización de dita proba presencial, esta será
substituída por:
• Tarefa práctica unidade 04: toma de fotos que documenten a súa
propia experiencia do confinamento 20%
• Tarefa práctica unidade 05: Realización dun retrato e autorretrato dun
familiar20%
• Tarefa práctica unidade 07: Realización dun bodegón contemporáneo
15%
Tarefa práctica unidade 07: Realización dunha receta de cociña15%
Tarefa práctica unidade 07: Realización dun editorial de moda 30%

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020
da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso
2019/20

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)

MÓDULO DE 1º

LUMINOTECNIA

Ciclo

CS ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN E TRATAMENTO DE IMAXE

Réxime

ORDINARIO

Docente

Sira Romero Fernández
UD. 5

CA5.1 - Establecéronse as conexións eléctricas provisionais sen causar danos
no contorno, nos decorados, nas vivendas nin nas persoas.
CA5.3 - Dispuxéronse os proxectores segundo os requisitos da dirección de
fotografía, procurando as mellores condicións de estabilidade dos equipamentos
e respectando as condicións de seguridade.
CA5.4 - Filtráronse, rebotáronse ou cortáronse as luces segundo as instrucións
da dirección de fotografía, utilizando os accesorios necesarios para a fixación con
seguridade e eficacia dos elementos que se vaian instalar.
CA5.5 - Estableceuse un protocolo de coordinación co equipo de son para a
colocación dos elementos de iluminación que facilite a maior funcionalidade de
ambos os equipos.

Aprendizaxes e
competencias
(mínimos esixibles) CA5.6 - Resolvéronse, durante a instalación, os imprevistos presentados en
calquera instalación, colocación ou necesidade que a produción requira.
UD.6

CA6.1 - Realizouse unha actualización permanente sobre equipamentos e
accesorios do mercado, para a adecuación destes ás necesidades de novas
producións.
CA6.5 - Establecéronse protocolos de detección de avarías nos equipamentos de
iluminación, regulación e control, e decidiuse o seu descarte, a substitución ou o
envío a reparación.
CA6.6 - Realizáronse inventarios de material, etiquetando cada elemento
segundo unha orde lóxica de utilización e almacenamento mediante aplicacións
informáticas.

CA6.7 - Verificáronse e preparáronse os materiais para a súa montaxe segundo
a documentación técnica.
CA6.8 - Almacenáronse os materiais con seguridade e organizáronse os flycase
e contedores, etiquetando convenientemente cada un para a rápida localización
dos elementos de iluminación.
A nota final sairá de facer a media da 1º e 2º avaliación e os
traballos da 3º avaliación servirán para subir nota.
Tarefas avaliables da 3º avaliación:
-

Elaboración do deseño de iluminación para un
espectáculo (microteatro): 35%

Avaliación e
cualificación do
- Elaboración de desagregamento e listado de necesidades
técnicas de iluminación para un espectáculo
alumnado durante a
(microteatro): 35%.
situación de
emerxencia de
- Iluminación dunha obra de arte para a súa posta en
saúde pública
escena: 30%
ocasionada polo
COVID-19
Periodo de recuperación no mes de xuño:
-

Unha proba escrita que se realizará de forma presencial,
se a situación de emerxencia o permitise. Se non fose
posible, realizaríase por videoconferencia ou mediante
outra proba online.

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa:

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

- Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE FOL
(Modificación debido á situación
de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO

FOL

Ciclo

CS ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN E TRATAMENTO DE IMAXE

Réxime / Modalidade (ordinario/modular/
distancia)

ORDINARIO

Docente

M. TERESA GONZÁLEZ AREAL

INSERCIÓN LABORAL E BUSCA DE EMPREGO
CA4.8 - Empregáronse adecuadamente as técnicas e os
instrumentos de procura de emprego:
•
Confeccionouse correctamente un CV adaptado a unha
oferta de traballo no sector audiovisual
•
Confeccionouse correctamente un CV Europass
•
Analizaronse os comportamentos axeitados e non axeitos
nas diferentes fases dunha entrevista
•
Elaborouse un vídeo-currículum axeitado para o perfil
profesional do título, realista e creativo
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Aprendizaxes e competencias (mínimos
esixibles)

CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa
traballadora
CA2.2. Clasificáronse factores de risco
CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos
profesionais
CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de
protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores
de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de
materializarse.
CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde
no sector de produción e realización de audiovisuais e
espectáculos.
CA3.2 - Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na
empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais
CA3.3 - Determináronse os xeitos de representación das persoas
traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.
CA4.2 - Analizouse o significado e o alcance da sinalización de
seguridade de diversos tipos
CA4.3 - Seleccionáronse os equipamentos de protección individual
(EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas

TAREFAS AVALIABLES NA 3ªAV
- Tarefas sobre Inserción laboral e busca de emprego: 40%
- Exercicios Prevención de riscos laborais: 60%
Todas as tarefas se enviarán a través de correo electrónico. O
alumnado recibirá a nota obtida nas tarefas mediante ese medio.

Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19

RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS DA 1ª E 2ªAV
-

A recuperación será individualizada. Dependendo dos CAs
pendente de superar, o alumnado terá que subir unha ou
varias tarefas online ou realizar unha proba obxectiva. Farase
no mes de xuño

-

A Proba realizarase de forma presencial (e por escrito), se a
situación de emerxencia o permitise. Se non fose posible,
realizarase de forma oral por vídeo conferencia.
Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:

- Se modifica o punto 5 da programación sobre os criterios de
cualificación na terceira e na avaliación final. A modificación se
realiza unicamente para axustar o peso das probas escritas e dos
traballos realizados sobre a nota final, que quedarán como se indica
a continuación:
CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

- Probas escritas: peso aproximado do 65% da puntuación
total da cualificación
- Traballos realizados: peso aproximado do 35% da
puntuación total da cualificación.
- En caso do alumnado que tivese as dúas primeiras avaliacións
aprobadas, a cualificación final do módulo non será inferior á media
ponderada desas dúas avaliacións.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)

MÓDULO DE 1º

PLANIFICACIÓN DE PROXECTOS DE ESPECTÁCULOS E
EVENTOS

Ciclo

CS PRODUCIÓN DE AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

Réxime

ORDINARIO

Docente

Mª EVA ALONSO ÁLVAREZ

UD. 4
CA1.4 Definíronse as responsabilidades e as funcións profesionais que
interveñen na produción dunha obra de artes escénicas, musical ou evento,
realizando diagramas funcionais do proceso de produción con vistas á súa
valoración e posterior realización.
CA2.1 Definíronse os recursos técnicos, luminotécnicos, sonoros e audiovisuais
precisos para a realización dun espectáculo de artes escénicas, musical ou
evento, valorando as súas prestacións, a funcionalidade, as aplicacións e a súa
adaptación ao proxecto.
CA2.2 Determináronse os procedementos para a obtención ou a contratación dos
medios técnicos e artísticos, e as necesidades de transporte, aloxamento,
manutención, cátering, almacenaxe, servizos de seguridade e atención ao
público.

Aprendizaxes e
competencias
(mínimos esixibles) CA3.1 Realizouse o desagregación de persoal técnico e artístico necesario para

a posta en marcha do proxecto, reflectíndoo en organigramas adaptados á
natureza dos espectáculos ou eventos.
CA3.2 Determináronse as funcións, as tarefas, a cualificación e a xerarquía de
cada posto de traballo dos equipos humanos técnicos e artísticos que interveñen
na posta en marcha dun espectáculo ou evento, así como as relacións entre os
colectivos implicados.

UD.5
CA1.7 Determinouse a viabilidade económica do proxecto mediante o estudo da
previsión de gastos e ingresos, as fontes ou os medios de financiamento públicos
e privados, os patrocinios e as subvencións posibles, e o orzamento asignado
pola empresa.

CA4.5 Contrastouse o plan de produción co orzamento dispoñible, o cumprimento
dos prazos e a consecución dos requisitos de calidade establecidos no proxecto.
CA5.2 Determináronse os capítulos e as partidas orzamentarias estandarizadas
segundo a tipoloxía e a dimensión do espectáculo ou evento.
CA5.5 Realizouse a proxección de ingresos (por disposición de recursos propios
ou alleos, por recadación na venda de entradas ou outros sistemas) e de gastos
(na produción e na representación en local estable ou en xira), para calcular a
disposición de liquidez.
CA5.7 Confeccionouse a parte da memoria económica que consigne toda a
información relativa á elaboración e á posterior xestión do orzamento do proxecto
de espectáculo ou evento.

A nota final sairá de facer a media da 1º e 2º avaliación e os
traballos da 3º avaliación servirán para subir nota.
Tarefas avaliables da 3º avaliación:

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante a
situación de
emerxencia de
saúde pública
ocasionada polo
COVID-19

-

Elaboración dun plan de produción dun espectáculo: 20%

-

Exercicio de análise das tarefas dos equipos técnicos e
artísticos da obra do Centro Dramático Galego: “Divinas
Palabras Revolution”, de Ramón de Valle-Inclán: 10%

-

Elaboración dunha matriz de responsabilidades do
microteatro: 25%

-

Elaboración de desagregamento e listado de necesidades
do libreto do microteatro: 25%.

-

Realización dun orzamento: 20%

Periodo de recuperación no mes de xuño:
-

Unha proba escrita que se realizará de forma presencial,
se a situación de emerxencia o permitise. Se non fose
posible, realizaríase por videoconferencia ou mediante
outra proba online.

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa:

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

- Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO
Ciclo
Réxime / Modalidade (ordinario/
modular/distancia)
Docente

Aprendizaxes e competencias
(mínimos esixibles)

PLANIFICACIÓN DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS
CS PRODUCIÓN DE AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS
ORDINARIO
LAURA LÓPEZ ÁLVAREZ
CA1.4 Estimouse o tempo necesario para o rexistro
de cada secuencia de produción, bloque ou calquera
outra unidade coherente en que se subdividirá o
proxecto audiovisual.
CA1.5 Decidiuse a orde de rexistro das secuencias
de produción, os bloques ou outras unidades
coherentes do proxecto audiovisual, con criterios de
optimización de recursos e tempo.
CA1.9 Elaborouse a documentación de planificación e
de seguimento do proceso de produción dun proxecto
audiovisual.
Actividades avaliables no terceiro trimestre:
Escaletado das secuencias (15%)
Plan de rodaxe (25%)
Desglose por orde de rodaxe (20%)
Orde de rodaxe e orde de transporte (30%)
Citacións (10%)

Avaliación e cualificación do
alumnado durante a situación de
No caso do alumnado que non superara ao longo do
emerxencia de saúde pública
curso algún dos trimestres a recuperación dos
ocasionada polo COVID-19
mesmos levarase a cabo mediante un exame
presencial en xuño se as autoridades educativas e
sanitarias o permiten, se non realizarase por
videoconferencia ou mediante outra proba online.
A devandita proba será tipo test con preguntas de
resposta única. No caso de realizarse de xeito
telemático a proba consistirá nun exame oral.

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

A NOTA FINAL do módulo obterase da media
aritmética da primeira e segunda avaliación e das
tarefas realizadas na terceira avaliación, sendo igual
á nota da terceira avaliación (no caso de terse
superada) á cualificación final.
A cualificación do módulo será numérica, entre un 1 e
un 10, sen decimais, atendendo ao criterio de que se
na suma das distintas probas obtense unha
cualificación con decimais, esta vai aproximarse á
unidade inmediatamente inferior se non acada o 0,50
ou á inmediatamente superior se o iguala ou supera.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia
de saúde pública ocasionada polo COVID-19)
Medios técnicos audiovisuais e escénicos

MÓDULO de 1º
Ciclo
Réxime
Docente

Produción para audiovisuais e espectáculos

Ordinario
Mª José Vázquez Hernández
UD1

Aprendizaxes e
competencias
(mínimos esixibles)

CA1.1 Avaliáronse as calidades de fontes naturais, incandescentes,
fluorescentes e de descarga que resultan pertinentes en diversos
proxectos audiovisuais, escénicos e de espectáculos, relacionadas coa
tecnoloxía de emisión, fotometría, colorimetría.
CA1.2 Comparáronse e definíronse os efectos da iluminación con
aparellos de luz directa, luz refractada, luz reflectida e luz modular, tanto
fixos como robotizados, sobre localizacións,escenas, decorados,
presentadores, persoas invitadas, público e intérpretes
CA1.3 Definíronse as opcións de acometida eléctrica ou grupo
electróxeno canto a potencia, fases eléctricas, seccións de cable,
conectadores, cadros eléctricos e distribución de liñas, en proxectos
audiovisuais e de espectáculos.
CA1.6 Definíronse os elementos escenográficos e a maquinaria
escénica adecuada a diversos proxectos cinematográficos, televisivos,
escénicos e de espectáculos.
UD2
CA2.1 Relacionáronse os parámetros técnicos dos obxectivos cos seus
efectos sobre os elementos morfolóxicos do encadramento.
CA2.2 Xustificáronse as alternativas de rexistro en película fotoquímica,
cinta magnética, discos ópticos, tarxetas de memoria e discos ríxidos
que resulten idóneas para diversos tipos de filmación ou gravación
audiovisual.
CA2.3 Determináronse as calidades das cámaras que sexan adecuadas
a diversos proxectos en cine e vídeo canto a formato, relación de
aspecto, definición, exploración e imaxes por segundo.
CA2.4 Avaliáronse as capacidades das cámaras canto a sensibilidade
lumínica, ganancia, adaptabilidade a temperaturas de cor, tempos de
obturación, nivel de negros, axustes en matriz dixital e axustes de visor,
en relación con diversos proxectos audiovisuais e a
CA2.7 Definíronse os requisitos de captación de son en cámara ou en
equipamentos específicos de audio, e determináronse as necesidades
de axuste, control e monitorización de micrófonos propios e entradas
exteriores na cámara.
CA2.8 Avaliáronse os soportes de cámara en relación cos requisitos de
rodaxe ou gravación, e relacionáronse cos fundamentos narrativos e
estéticos dos movementos de cámara.

UD3
CA4.1 Xustificouse o diagrama de equipamentos e conexións do
control de realización e o plató de televisión, de unidades móbiles
e do control de continuidade.
CA4.2 Avaliáronse as características de diversos mesturadores
de vídeo e as súas capacidades canto a operacións de selección
de liñas de entrada, sincronización, buses primarios e auxiliares,
transicións, incrustacións, DSK e efectos dixitais.
CA4.3 Definíronse as necesidades de liñas de entrada á mesa de
audio e os envíos desta cara a diferentes destinos en control e
estudio, en diversos programas televisivos.
CA4.4 Deseñouse o esquema de intercomunicación entre os
postos de realización, cámaras, rexedoría, mesa de audio,
reprodución e gravación de vídeo, control de cámaras,control de
iluminación, grafismo e conexións exteriores.
CA4.5 Xustificouse a elección de soportes e formatos de rexistro
de vídeo e audio, e de tecnoloxías do tipo audio sigue vídeo e
vídeo e audio embebido.
CA4.6 Avaliáronse as especificacións das cámaras e das súas
unidades de control, e xustificáronse as operacións de axuste de
imaxe en diversos programas gravados e emisións en directo.
UD5
CA3.1 Definíronse as prestacións técnicas dos micrófonos e
accesorios necesarios en proxectos audiovisuais e de
espectáculos, segundo as características acústicas dos espazos,
o equipamento de captación ou amplificación de son, e as
intencións comunicativas.
CA3.2 Xustificáronse as necesidades de liñas de audio con
diferentes tipos de cables e conectadores, en función dos
requisitos de micrófonos, equipamentos reprodutores,
equipamentos informáticos, mesas de mesturas, amplificadores,
distribuidores, etapas de potencia.
UD6
CA6.1 Definíronse as especificacións do equipamento informático
para diversos proxectos multimedia canto a procesadores,
memoria, disco ríxido, unidades ópticas de gravación e
reprodución, tarxeta gráfica, pantalla e periféricos.
CA6.3 Xustificáronse as prestacións técnicas e operativas das
aplicacións de tratamento de imaxes, ilustración vectorial,
animación 2D, modelaxe e animación 3D, deseño
interactivo,deseño web, edición de vídeo e autoría en relación
con diversos proxectos interactivos.

TAREFAS AVALIABLES NA 3ª AVALIACIÓN
• Ejercicios repaso: 60%
• Exercicios de ampliación de aprendizaxes segundo os mínimos
exixibles: 40%

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante a
situación de
emerxencia de saúde
pública ocasionada
polo COVID-19

Todas as tarefas e contidos serán subidos ao grupo de correo
electrónico creado a tal efecto. Os alumnos recibirán a nota
obtida nos exercicios a través dese medio.
RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS
DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN
A recuperación será individualizada. Dependendo dos CAs
pendentes de superar, o alumnado terá que subir unha ou varias
tarefas online ou realizar unha proba obxectiva. Farase no mes
de xuño.
Se non fose posible, realizarase mediante unha proba alternativa
por medios virtuais, ou poderase substituír a proba única pola
elaboración de varios traballos, tarefas, supostos prácticos, ou
outras actividades relacionadas co contido a recuperar que podan
servir como probas obxectivas de avaliación da recuperación .

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 20202
da Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

Mantéñense os criterios de cualiﬁcación establecidos na Programación
En caso do alumnado que 9vese as dúas primeiras avaliacións
aprobadas, a cualiﬁcación ﬁnal do módulo non será inferior á media
ponderada desas dúas avaliacións.

DEPARTAMENTO DE FOL
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO DE 2º

EIE

Ciclo

CS DE PRODUCIÓN DE AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

Réxime

Ordinario

Docente

MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ RIVEIRO
Período de Actividades de Recuperación
U2
CA3.2 - Analizáronse as formas xurídicas da empresa e
determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en
relación coa súa idea de negocio.
CA3.4 - Especificouse o grao de responsabilidade legal das
persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica
elixida.
CA3.5 - Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada
forma xurídica de empresa
U3

Aprendizaxes e competencias

CA4.9 - Calculáronse os custes de persoal, incluíndo as cota
patronal á Seguridade Social
U7
CA4.2 - Describíronse as técnicas básicas de análise da
información contable, en especial no referente ao equilibrio da
estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da
empresa.
U8
CA4.4.1 - Distinguíronse as características fundamentais dos
distintos documentos de carácter comercial e contable

Proba presencial no mes de xuño con cuestións teóricas, supostos
prácticos de resposta breve e exercicios de cálculo numérico:

Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19

-

Preguntas de resposta breve sobre U2: 30%

-

Suposto práctico sobre U3: 20%

-

Cálculo do Punto Morto (a entregar online): 20%

-

Preguntas sobre fontes de financiamento: 15%

-

Preguntas de resposta breve sobre documentación
administrativa e comercial: 15%

Se non é posible a realización de dita proba presencial, esta será
substituída por:
-

Tarefa sobre Punto Morto (online, aulacesga): 20%

-

Suposto práctico sobre U3 (online, aulacesga): 20%

-

Exame oral por vídeo conferencia, con preguntas de
resposta breve sobre U2 (30%), Fontes de
Financiamento (15%) e Documentación administrativa e
comercial da empresa (15%): 60%

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:
CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

-

Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)
MÓDULO
Ciclo

Xestión de procesos de cine, video e multimedia
(XPCVM)
CS de Produción audiovisual e de espectáculos

Réxime

Ordinario

Docente

María Salgueiro Santiso
Período de Actividades de Recuperación

As competencias do módulo foron impartidas durante o primeiro e
segundo trimestre ao tratarse dun módulo de segundo curso. Durante o
terceiro trimestre realiizanase tarefas de recuperación e reforzó, sen
incorporar aprendizaxes novas.
Criterios de avaliación das unidades didácticas impartidas.
UD1: Selección e xestión dos recursos humanos. O casting
- CA1.1 - Estableceuse o plan de selección e contratación dos
recursos humanos técnicos necesarios para a produción dun
proxecto audiovisual, a partir do estudo da documentación e do
plan de produción, e da valoración do perfil profesional e a
modalidade de contratación.
- CA1.3 - Estableceuse un sistema para comprobar a capacidade, a
idoneidade e a dispoñibilidade dos recursos humanos técnicos e
artísticos respecto aos requisitos da produción e o plan de traballo.
- CA1.5 - Programouse a distribución dos recursos humanos e as
súas condicións de intervención en cada fase da produción dun
proxecto de cine, vídeo ou multimedia.
UD2: Control e seguimento dos recursos técnicos, materiais e
loxísticos
- CA2.3 - Definíronse as relacións con distintos tipos de empresas
externas de servizos, segundo a necesidade da súa intervención
en cada fase do proxecto, redactando as cláusulas contractuais e
as condicións dos seus servizos.
- CA2.4 - Documentáronse as características dos efectos especiais
que cumpra realizar na rodaxe ou gravación do proxecto,
recollendo as condicións de seguridade que levan consigo.
- CA2.6 - Redactáronse os contratos dos recursos materiais,
técnicos e loxísticos, optimizando o orzamento e valorando as
condicións de pagamento máis favorables.
- CA2.7 - Fixouse un plan loxístico que garanta que os
desprazamentos, os aloxamentos e a manutención do persoal
artístico e técnico se realicen nas condicións e nos prazos
establecidos

-

-

CA4.1 - Redactáronse as cláusulas dos seguros aplicables á
produción de proxectos de cine, vídeo ou multimedia (de
responsabilidade civil, de negativo, de perda do material, de bo fin,
etc.) co obxectivo de salvagardar a solvencia económica do
proxecto.
CA4.1.2 - Redactáronse as cláusulas dos seguros aplicables ao
material técnico e loxístico precisos nunha produción audiovisual.

UD3: Xestión dos recursos económicos, axudas e fontes de
financiamento
- CA4.1 - Redactáronse as cláusulas dos seguros aplicables á
produción de proxectos de cine, vídeo ou multimedia (de
responsabilidade civil, de negativo, de perda do material, de bo fin,
etc.) co obxectivo de salvagardar a solvencia económica do
proxecto.
- CA4.2 - Concretáronse os procedementos administrativos e
contables aplicables á administración e á xestión dun proxecto de
cine, vídeo ou multimedia, para garantir a dispoñibilidade e o
control dos recursos económicos
- CA4.5 - Xestionáronse os documentos necesarios para a
obtención de axudas públicas para a produción do proxecto de
cine, vídeo ou espectáculo.
- CA4.7 - Xestionouse a documentación relativa á obtención de
permisos para a utilización de contidos suxeitos, dereitos de autor
ou propiedade de terceiros.
- CA4.8 - Realizouse un balance económico para a comparación das
realizacións con respecto ás previsións, e propuxéronse accións
Aprendizaxes e
correctoras ante desviacións.

competencias

UD4: Xestión e supervisión da rodaxe e a gravación
- CA3.2 - Verificáronse e documentáronse, a partir do estudo da
ficha ou do informe de localización e do seu contraste no lugar, as
condicións de adaptación do espazo ás necesidades do proxecto e
a súa dispoñibilidade.
- CA3.3 - Realizáronse os procesos documentais para a obtención
de permisos para a utilización de localizacións, diferenciando entre
públicas e privadas.
- necesidades do proxecto e a súa dispoñibilidade.
- CA3.5 - Redactáronse as cláusulas dos contratos para o uso de
estudios e localizacións, tendo en conta os tempos precisos para a
súa adaptación escenográfica e técnica, e o seu axuste ao
orzamento da produción.
UD5: Preparación dos elementos promocionais para a venda do
produto en feiras internacionais e mercados diversos
- CA1.1 - Realizouse o plan de citacións e convocatorias ao persoal
artístico e técnico, con garantía da súa difusión coa antelación
precisa, e realizáronse as comprobacións necesarias.
- CA1.6 - Estableceuse un sistema de control do cumprimento do
plan de produción do programa, responsabilizándose da garda e
do control dos materiais audiovisuais xerados durante o proceso.
- CA1.7 - Preparouse o parte de traballo diario e elaborouse a orde
de traballo para o día seguinte, tendo en conta a responsabilidade
compartida co equipo de dirección ou realización, e suxeríronse
solucións alternativas para a resolución de continxencias.

-

CA2.5 - Especificáronse as características técnicas do produto final
segundo as normas estandarizadas de entrega de produtos
audiovisuais e multimedia, tales como especificidade da
masterización, a súa canle de explotación ou difusión e o
cumprimento das normas

Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva
-

-

Aprendizaxes e
competencias

-

-

-

-

Coñecer as principais características específicas do sector
audiovisual, e ter unha visión global da súa evolución e progreso
até o momento.
Coñecer e organizar os recursos humanos, técnicos e económicos
que farán posible o desenvolvemento dun proxecto audiovisual.
Establecer os procedementos de selección e xestión dos recursos
humanos dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, relacionando
as capacidades e as responsabilidades profesionais coa
consecución dos obxectivos do proxecto.
Designar o sistema de recepción, control e seguimento dos
recursos técnicos, materiais e loxísticos que interveñen no proceso
de produción dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia,
diferenciando as relacións que se establecen cos tipos de
empresas provedoras de servizos.
Coñecer e manexar a información e documentación necesaria para
a realización dun proxecto.
Establecer o sistema de xestión de estudios e localizacións, e dos
seus decorados, e resolver a obtención de permisos e o control de
tempos e calidades de execución ou adaptación, seguindo os
criterios estéticos e económicos establecidos no proxecto de cine,
vídeo ou multimedia.
Designar o procedemento de xestión e supervisión da rodaxe ou
da gravación dun proxecto de cine ou vídeo, e da produción dun
multimedia, tendo en conta a relación entre as actividades e as
variables que interveñen no proceso.
Coñecer o procedemento de xestión dos procesos de montaxe e
posprodución dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, tendo en
conta a relación entre as actividades e as variables que interveñen.

Proba presencial no mes de xuño coa seguinte ponderación:
• Parte con preguntas tipo test. Peso na cualificación final: 40%
• Realización de casos prácticos: 60% na cualificación final do
módulo.

Avaliación e
cualificación
do alumnado
durante a
situación de
emerxencia de
saúde pública
ocasionada
polo COVID-19

Se non é posible a realización de dita proba presencial, esta será
substituída por:
- Tarefa práctica unidade 01: Preparación dun casting para unha
produción audiovisual. 10%
- Tarefa práctica unidade 02: Realización de plan loxístico dunha
produción audiovisual: 15%
- Tarefa práctica unidade 03: Plan de financiación de organización
dunha produción audiovisual ou un festival de cine 15%
- Tarefa práctica unidade 04: Plan de traballo. Orde de traballo
diario. Pitching de proxecto audiovisual 10%
- Tarefa práctica unidade 05: Distribución de ingresos segundo
taquilla.
Preparación de plan de promoción de proxecto
audilovisual. 10%
- Exame oral por videoconferencia e realización de proba online, con
preguntas de resposta breve e/ou tipo test tendo en conta os CA e
subCA do módulo. 40%

CUALIFICACIÓ Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
N
Educativa para o desenvolmento do terceiro trimestre do curso 2019/20
FINAL DO MP
- Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE
E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada polo
COVID-19)

MÓDULO DE 2º

XESTIÓN DE PROXECTOS DE ESPECTÁCULOS E EVENTOS

Ciclo

CS PRODUCIÓN DE AUSIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

Réxime

ORDINARIO

Docente

Mª EVA ALONSO ÁLVAREZ
Período de Actividades de Recuperación
UD. 1
CA1.1. Realizouse a adaptación dos plans parciais procedentes do plan de produción do proxecto
CA1.6. Especificáronse as características dos procesos de montaxe e
desmontaxe das infraestruturas para o espectáculo ou evento, referindo os
procesos de embalaxe, transporte, carga, descarga e almacenamento.
CA1.7. Realizáronse as previsións para o control dos materiais en xira e para
a súa saída ao estranxeiro (trámite de permisos e de documentos de admisión
temporal de mercadorías para o paso dos equipamentos por alfándegas).

UD. 2

Aprendizaxes e
competencias

CA2.3. Estableceuse un procedemento para controlar o cumprimento das
condicións contractuais do persoal técnico, e artístico.
CA2.4. Planificouse para o persoal o servizo de cátering ou de restaurantes,
os aloxamentos e as súas reservas, os medios de transporte e a xestión de
dietas durante os ensaios, a representación e a xira, procurando o equilibrio
entre a calidade do servizo e o orzamento dispoñible, e con xustificación das
decisións adoptadas.
CA2.5. Realizáronse as previsións para o control do persoal en xira e para a
súa saída ao estranxeiro, tramitando permisos e visados, e formalizando a
documentación pertinente.

UD. 3

CA3.1. Definiuse un sistema de xestión de trámites de pagamento para aplicar
na contratación, na compra ou no alugamento de equipamentos e servizos na
montaxe, na representación e na xira dun proxecto.
CA3.2. Estableceuse un sistema de control do metálico de caixa e dos ingresos
derivados da venda de entradas ou por caché, co seu reflexo no plan
económico do proxecto.
CA3.5. Realizáronse os apuntamentos económicos a partir da valoración das
certificacións de validez e idoneidade dos produtos e servizos contratados a
empresas e provedores.

UD. 4
CA4.3. Definiuse un plan de ensaios parciais e xerais, a partir da interpretación
do plan de traballo, coordinando, para a súa realización, os servizos de
manutención e cátering.
CA4.7. Supervisouse o cumprimento de todas as actuacións relacionadas coa
seguridade e a prevención de riscos laborais no espazo de representación
(plan de emerxencias, disposición de servizos médicos, seguridade pública e
privada, etc.).
CA4.8. Prevíronse as actividades destinadas a promocionar o proxecto, tales
como a elaboración do expediente de prensa, a inserción de espazos
publicitarios en distintos medios, etc.

UD. 5
CA5.6. Elaborouse un procedemento de arquivo de toda a información
documental xerada e recibida ao longo do proceso de preparación, montaxe,
ensaios, estrea e xira, relacionada cos aspectos técnicos, de distribución e de
promoción do proxecto de espectáculo ou evento.

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante a
situación de
emerxencia de
saúde pública
ocasionada polo
COVID-19

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

PROBA PRESENCIAL NO MES DE XUÑO:
Proba escrita teórica-práctica: con preguntas tipo test de
resposta múltiple e/ou resposta aberta: 100%

Se non é posible a realización de dita proba presencial, esta será
substituída por unha proba realizada por videoconferencia ou outra
proba online.
Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa:
- Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN, IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)

MÓDULO

Administración e Promoción de
Audiovisuais e Espectáculos
Produción de Audiovisuais e Espectáculos

Ciclo
Réxime / Modalidade (ordinario/
Ordinario
modular/distancia)
Teresa Barberena Fernández
Docente
Período de Actividades de Recuperación
CAs ou SubCAs a recuperar

-Determinar as características específicas
da regulación xurídica e a normativa legal
de aplicación ao produto audiovisual ou
espectáculo que se vaia desenvolver
-Determinar as xestións que cumpra
realizar para garantir o cumprimento da
normativa legal referida ao dereito ao
honor, a intimidade e a propia imaxe,
nunha obra audiovisual ou nun
espectáculo
-Determinar os requisitos, os
procedementos e os documentos
necesarios para acceder a convocatorias
públicas de axuda para a produción dunha
obra audiovisual ou dun espectáculo
-Determinar a tipoloxía, a modalidade de
contratación e as condicións específicas
dos contratos aplicables na resolución dun
proxecto audiovisual ou de espectáculo,
de acordo coas características do proxecto
e as limitacións orzamentarias
-Considerar as cláusulas xerais e as
características dos convenios colectivos
reguladores da actividade profesional no
sector audiovisual e do espectáculo, para
os aplicar na resolución do proxecto
-Valorar as opcións para a redacción das
cláusulas dos contratos laborais, segundo
as condicións propias do posto de traballo
e da linguaxe e o estilo aplicables nos
documentos oficiais

características dos convenios colectivos
reguladores da actividade profesional no
sector audiovisual e do espectáculo, para
os aplicar na resolución do proxecto
-Valorar as opcións para a redacción das
cláusulas dos contratos laborais, segundo
as condicións propias do posto de traballo
e da linguaxe e o estilo aplicables nos
documentos oficiais
Aprendizaxes e competencias

-Seleccionar o tipo e as condicións dos
contratos de alugamento, compravenda,
leasing e renting aplicables na resolución
dun proxecto audiovisual ou de
espectáculo, a partir da valoración da
necesidade específica de cada recurso
-Seleccionar a modalidade de contratación
adecuada ao produto audiovisual ou de
espectáculo, segundo o tipo de
aprovisionamento, as características do
proxecto e as limitacións orzamentarias
-Especificar as características dos custos
de explotación atribuíbles a unha empresa
tipo de produción audiovisual ou de
espectáculos, a partir da análise das súas
actividades e da súa conta de resultados
-Especificar as características das
operacións de caixa e con entidades
bancarias necesarias para a administración
dun proxecto audiovisual ou de
espectáculo, a partir do coñecemento e do
contraste dos seus datos económicos
-Determinar as canles de explotación dun
produto audiovisual ou espectáculo,
segundo as características propias do
produto e as expectativas comerciais
-Aplicar á resolución dun proxecto de
espectáculo as axudas posibles para o
fomento e a promoción da cultura do
espectáculo, valorando a súa repercusión
nas representacións e nos ingresos por
venda de entradas
-Elaborar a campaña publicitaria do
produto audiovisual ou espectáculo en
diferentes medios e soportes, seguindo os
obxectivos promocionais establecidos

Descrición das Probas e peso na
cualificación de cada unha delas (%)

venda de entradas
-Elaborar a campaña publicitaria do
produto audiovisual ou espectáculo en
diferentes medios e soportes, seguindo os
obxectivos promocionais establecidos

Descrición das Probas e peso na
cualificación de cada unha delas (%)
As probas de recuperación son uns
cuestionarios sobre os CAs a recuperar
Todas as probas de recuperación terán o
mesmo valor.
Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo
COVID-19

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

No caso de que o alumnado non leve a cabo
correctamente as actividades de
recuperación deseñadas, será convocado
para realizar unha proba telemática de
carácter teórico-práctico, se a situación
sanitaria non permite a realización de
probas presenciais no centro.
Esta proba englobará os distintos
resultados de aprendizaxe asociados ao
módulo, debendo obter nese caso unha nota
de 5 sobre 10 para acadar unha
cualificación positiva na materia.

Cálculo segundo o determinado nas
Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolmento do
terceiro trimestre do curso 2019/20

DEPARTAMENTO DE FOL
(Modificación debido á situación
de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO

FOL

Ciclo

CS PRODUCIÓN DE AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

Réxime / Modalidade (ordinario/modular/
distancia)

ORDINARIO

Docente

M. TERESA GONZÁLEZ AREAL

INSERCIÓN LABORAL E BUSCA DE EMPREGO
CA4.8 - Empregáronse adecuadamente as técnicas e os
instrumentos de procura de emprego:
•
Confeccionouse correctamente un CV adaptado a unha
oferta de traballo no sector audiovisual
•
Confeccionouse correctamente un CV Europass
•
Analizaronse os comportamentos axeitados e non axeitos
nas diferentes fases dunha entrevista
•
Elaborouse un vídeo-currículum axeitado para o perfil
profesional do título, realista e creativo
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Aprendizaxes e competencias (mínimos
esixibles)

CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa
traballadora
CA2.2. Clasificáronse factores de risco
CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos
profesionais
CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de
protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores
de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de
materializarse.
CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde
no sector de produción e realización de audiovisuais e
espectáculos.
CA3.2 - Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na
empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais
CA3.3 - Determináronse os xeitos de representación das persoas
traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.
CA4.2 - Analizouse o significado e o alcance da sinalización de
seguridade de diversos tipos
CA4.3 - Seleccionáronse os equipamentos de protección individual
(EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas

TAREFAS AVALIABLES NA 3ªAV
- Tarefas sobre Inserción laboral e busca de emprego: 40%
- Exercicios Prevención de riscos laborais: 60%
Todas as tarefas se enviarán a través de correo electrónico. O
alumnado recibirá a nota obtida nas tarefas mediante ese medio.

RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS DA 1ª E 2ªAV

Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19

-

A recuperación será individualizada. Dependendo dos CAs
pendente de superar, o alumnado terá que subir unha ou
varias tarefas online ou realizar unha proba obxectiva. Farase
no mes de xuño

-

A Proba realizarase de forma presencial (e por escrito), se a
situación de emerxencia o permitise. Se non fose posible,
realizarase de forma oral por vídeo conferencia.

RECUPERACIÓN FINAL DE XUÑO MÓDULO PENDENTE ALUMNADO DE SEGUNDO CURSO
-

Proba presencial no mes de xuño con cuestións teóricas,
supostos prácticos de resposta breve e exercicios de cálculo
numérico sobre os contidos do módulo.

-

Se non é posible a realización de dita proba presencial, esta
será substituída por:
-

Entrega vía correo electrónico dun traballo sobre o
desenvolvemento dun suposto práctico de contidos
xerais do módulo: 40%

-

Exame oral por vídeo conferencia: 60%

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:
- Se modifica o punto 5 da programación sobre os criterios de
cualificación na terceira e na avaliación final. A modificación se
realiza unicamente para axustar o peso das probas escritas e dos
traballos realizados sobre a nota final, que quedarán como se indica
a continuación:
CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

- Probas escritas: peso aproximado do 65% da puntuación
total da cualificación
- Traballos realizados: peso aproximado do 35% da
puntuación total da cualificación.
- En caso do alumnado que tivese as dúas primeiras avaliacións
aprobadas, a cualificación final do módulo non será inferior á media
ponderada desas dúas avaliacións.

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN, IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)

MÓDULO

Medios Técnicos Audiovisuais e
Escénicos
Produción de Audiovisuais e Espectáculos

Ciclo
Réxime / Modalidade (ordinario/
Ordinario (Recuperación 1º)
modular/distancia)
Teresa Barberena Fernández
Docente
Período de Actividades de Recuperación
CAs ou SubCAs a recuperar

-Avaliar as calidades de fontes
naturais,incandescentes, fluorescentes e
de descargan que resultan pertinentes en
diversos proxectos audiovisuais,escénicos
e de espectáculos, relacionadas coa
tecnoloxía de emisión
-Xustificar as alternativas de rexistro en
película fotoquímica, en cinta magnética,
discos ópticos, tarxetas de memoria e
discos ríxidos que resulten idóneas para
diversos tipos de filmación ou gravación
audiovisual
-Determinar as calidades de cámaras que
sexan adecuadas a diversos proxectos de
cine e vídeo canto a formato, relación de
aspecto, definición, exploración e imaxes
por segundo
-Xustificar o diagrama de equipamentos e
conexións do control de realización e o
plató de televisión, de unidades móviles e
do control de continuidad

Aprendizaxes e competencias

-Deseñar o esquema de
intercomunicación entre os postos de
realización, cámaras, rexedoría, mesa de
audio, reprodución e gravación de vídeo,
control de cámaras, control de
iluminación, grafismo e conexións
exteriores
-Xustificar a idioneidade da edición liñal
e non liñal en diversos proxectos de

Aprendizaxes e competencias

-Deseñar o esquema de
intercomunicación entre os postos de
realización, cámaras, rexedoría, mesa de
audio, reprodución e gravación de vídeo,
control de cámaras, control de
iluminación, grafismo e conexións
exteriores
-Xustificar a idioneidade da edición liñal
e non liñal en diversos proxectos de
montaxe e postproducción
-Xustificar as decisións do proxecto de
edición canto a soportes de gravación,
formatos, exploración, frecuencias de
mostraxe, cuantificacións, estándares de
compresión, estándares de bits, códecs de
audio e vídeo, fotogramas clave e
estándares de exhibición
-Definir as prestacións técnicas dos
micrófonos e accesorios necesarios en
proxectos audiovisuais e de espectáculos,
segundo as características acústicas dos
espazos, o equipamento de captación e
amplificación de son, e as intencións
comunicativas
-Xustificar as necesidades de liñas de
audio con diferentes tipos de cables e
conectadores, en función dos requisitos
dos micrófonos, equipamentos
reproductores, equipamentos
informáticos, mesas de mesturas,
amplificadores, distribuidores,etc

Descrición das Probas e peso na
cualificación de cada unha delas (%)
As probas de recuperación é unha tarefa
con todos os CAs a recuperar que se
valorará do 1 ao 10 e a obtención de máis
dun 5 na proba, levará á avaliación
positiva do módulo
Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo
COVID-19

No caso de que o alumnado non leve a cabo
correctamente as actividades de
recuperación deseñadas, será convocado
para realizar unha proba telemática de
carácter teórico-práctico, se a situación
sanitaria non permite a realización de
probas presenciais no centro.
Esta proba englobará os distintos

reproductores, equipamentos
informáticos, mesas de mesturas,
amplificadores, distribuidores,etc

Descrición das Probas e peso na
cualificación de cada unha delas (%)
As probas de recuperación é unha tarefa
con todos os CAs a recuperar que se
valorará do 1 ao 10 e a obtención de máis
dun 5 na proba, levará á avaliación
positiva do módulo
Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo
COVID-19

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

No caso de que o alumnado non leve a cabo
correctamente as actividades de
recuperación deseñadas, será convocado
para realizar unha proba telemática de
carácter teórico-práctico, se a situación
sanitaria non permite a realización de
probas presenciais no centro.
Esta proba englobará os distintos
resultados de aprendizaxe asociados ao
módulo, debendo obter nese caso unha nota
de 5 sobre 10 para acadar unha
cualificación positiva na materia.

Cálculo segundo o determinado nas
Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolmento do
terceiro trimestre do curso 2019/20

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)
MÓDULO
Ciclo

Planificación da realización en televisión
Realización de Proxectos Audiovisuais e espectáculos

Réxime

Ordinario

Docente

Luisa Peláez de la Cruz
Período de Actividades de Recuperación
- Definíronse os distintos tipos de empresas de televisión distinguindo entre
plataformas, emisoras, produtoras e empresas de servizo
- Describiuse o organigrama tipo dunha emisora de televisión, identificando
as funcións dos distintos postos de traballo
- Identificáronse os distintos espazos dentro dunha produción televisiva, o
equipamento técnico asociado a eles e o equipo humano responsable
dos mesmos
- Identificáronse as características técnicas básicas dun plató de televisión
- Definíronse os obxectivos dun proxecto de programa a partir da
consideración da súa audiencia potencial, os medios de emisión, as franxas
horarias, as expectativas publicitarias ou a posible xustificación de servizo
público
- Determináronse os recursos da linguaxe audiovisual que se vaian utilizar
na posta en marcha dun proxecto de programa de televisión,
especificando os usos expresivos do encadramento e a composición
empregada, así como os recursos de son e de iluminación
- identificáronse as princiapais estratexias e técnicas de programación en
televisión
- Desenvolveuse a escaleta matriz dun programa de televisión a partir do
desenvolvemento da súa estrutura e dos seus contido
- Desenvolveuse a escaleta, definindo secuencialmente os bloques do
programa ou a ficción de televisión, as intervencións das persoas
implicadas, as actuacións técnicas precisas en cada momento e o material
audiovisual e gráfico que cumpra reproducir
- Elaborouse un guión no que aparezan recollidos os distintos elementos
constitutivos dunha reportaxe
- Estableceuse un plan para a obtención dos materiais audiovisuais
necesarios para a preprodución do programa a partir da consulta de fondos
de
mediatecas

Aprendizaxes e
competencias

Avaliación e cualificación
do alumnado durante a
situación de emerxencia
de saúde pública
ocasionada polo
COVID-19

CUALIFICACIÓN FINAL
DO MP

- Editáronse as pezas de vídeo necesarias para a preprodución en editores
non lineais ou en sistemas de redacción e edición virtual
- Identificáronse de xeito inequívoco as pezas que constitúen o material de
preprodución, e reflectiuse en partes de gravación relacionados na
escaleta, co fin de enxertalas nun servidor ou para seren lanzadas mediante
reprodutores de vídeo durante a realización
- Especificáronse as características e as condicións do material gráfico
necesario e xestionouse a súa realización e a súa disposición durante o
programa, na orde recollida na escaleta
- Recolléronse nunha listaxe todas as pezas musicais que cumpra empregar
no programa, para a súa xestión e para o cumprimento da normativa
de propiedade intelectual
- Determinouse a estrutura e o ritmo da realización multicámara segundo o
contido e as intencións expresivas do programa
- Supervisouse o deseño da escenografía real e virtual, tendo en conta os
requisitos técnicos e expresivos do programa
- Elaborouse a planificación de cámaras, describindo a súa colocación, a
cobertura, os movementos, as persoas ou os personaxes que cumpra
seguir, os tipos de planos e encadramentos, seguindo a orde cronolóxica
reflectida na escaleta
- Documentáronse mediante escaletas e partes a totalidade dos
compoñentes audiovisuais da emisión diaria dunha emisora de televisión,
aplicando criterios funcionais e organizativos de control de continuidade
- Estableceuse un sistema para identificar as autopromocións dunha
emisora ou dunha canle de televisión, e valorouse a súa repercusión no
cómputo total do tempo de programación e emisión
- Especificouse un sistema de emisión de bloques publicitarios nunha
emisora de televisión compatible coa normativa legal sobre emisión de
publicidade en televisión
- Identifícanse as características básicas dos equipamentos da continuidade
televisiva
O alumno fará as tarefas propostas na aula cesga e estas serán avaliables
para a terceira avaliación.
Non tendo casos de alumnos suspensos nin na primeira nin na segunda
avaliación, según instruccións a cualificación final do módulo non será
inferior á media ponderada desas dúas avaliacións.

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed: Non teño
casos de alumnos suspensos nin na primeira nin na segunda
avaliación polo que según instruccións a cualificación final do módulo
non será inferior á media ponderada desas dúas avaliacións.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia
de saúde pública ocasionada polo COVID-19)
Medios técnicos audiovisuais e escénicos

MÓDULO de 1º
Ciclo
Réxime
Docente

Aprendizaxes e
competencias
(mínimos esixibles)

Realización de audiovisuais e espectáculos

Ordinario
Mª José Vázquez Hernández
UD1
CA1.1 Avaliáronse as calidades de fontes naturais,
incandescentes, fluorescentes e de descarga que resultan
pertinentes en diversos proxectos audiovisuais, escénicos e de
espectáculos, relacionadas coa tecnoloxía de emisión, fotometría,
colorimetría.
CA1.2 Comparáronse e definíronse os efectos da iluminación con
aparellos de luz directa, luz refractada, luz reflectida e luz
modular, tanto fixos como robotizados, sobre
localizacións,escenas, decorados, presentadores, persoas
invitadas, público e intérpretes.
CA1.3 Definíronse as opcións de acometida eléctrica ou grupo
electróxeno canto a potencia, fases eléctricas, seccións de cable,
conectadores, cadros eléctricos e distribución de liñas, en
proxectos audiovisuais e de espectáculos.
CA1.6 Definíronse os elementos escenográficos e a maquinaria
escénica adecuada a diversos proxectos cinematográficos,
televisivos, escénicos e de espectáculos.
UD2
CA2.1 Relacionáronse os parámetros técnicos dos obxectivos
cos seus efectos sobre os elementos morfolóxicos do
encadramento.
CA2.2 Xustificáronse as alternativas de rexistro en película
fotoquímica, cinta magnética, discos ópticos, tarxetas de memoria
e discos ríxidos que resulten idóneas para diversos tipos de
filmación ou gravación audiovisual.
CA2.3 Determináronse as calidades das cámaras que sexan
adecuadas a diversos proxectos en cine e vídeo canto a formato,
relación de aspecto, definición, exploración e imaxes por segundo
CA2.4 Avaliáronse as capacidades das cámaras canto a
sensibilidade lumínica, ganancia, adaptabilidade a temperaturas
de cor, tempos de obturación, nivel de negros, axustes en matriz
dixital e axustes de visor, en relación con diversos proxectos
audiovisuais.

CA2.7 Definíronse os requisitos de captación de son en cámara
ou en equipamentos específicos de audio, e determináronse as
necesidades de axuste, control e monitorización de micrófonos
propios e entradas exteriores na cámara.
CA2.8 Avaliáronse os soportes de cámara en relación cos
requisitos de rodaxe ou gravación, e relacionáronse cos
fundamentos narrativos e estéticos dos movementos de cámara.
UD3
CA4.1 Xustificouse o diagrama de equipamentos e conexións do
control de realización e o plató de televisión, de unidades móbiles
e do control de continuidade.
CA4.2 Avaliáronse as características de diversos mesturadores
de vídeo e as súas capacidades canto a operacións de selección
de liñas de entrada, sincronización, buses primarios e auxiliares,
transicións, incrustacións, DSK e efectos dixitais.
CA4.3 Definíronse as necesidades de liñas de entrada á mesa de
audio e os envíos desta cara a diferentes destinos en control e
estudio, en diversos programas televisivos.
CA4.4 Deseñouse o esquema de intercomunicación entre os
postos de
realización, cámaras, rexedoría, mesa de audio, reprodución e
gravación de vídeo, control de cámaras,control de iluminación,
grafismo e conexións exteriores.
CA4.5 Xustificouse a elección de soportes e formatos de rexistro
de vídeo e audio, e de tecnoloxías do tipo audio sigue vídeo e
vídeo e audio embebido.
CA4.6 Avaliáronse as especificacións das cámaras e das súas
unidades de control, e xustificáronse as operacións de axuste de
imaxe en diversos programas gravados e emisións en directo.
UD5
CA3.1 Definíronse as prestacións técnicas dos micrófonos e
accesorios necesarios en proxectos audiovisuais e de
espectáculos, segundo as características acústicas dos espazos,
o equipamento de captación ou amplificación de son, e as
intencións comunicativas.
CA3.2 Xustificáronse as necesidades de liñas de audio con
diferentes tipos de cables e conectadores, en función dos
requisitos de micrófonos, equipamentos reprodutores,
equipamentos informáticos, mesas de mesturas, amplificadores,
distribuidores, etapas de potencia

TAREFAS AVALIABLES NA 3ª AVALIACIÓN
• Exercicios repaso: 10%
• Exercicios de ampliación de aprendizaxes segundo os mínimos
exixibles: 5%
• Suposto práctico sobre os criterios de avaliación CA1., CA1.2 e
CA2.1 : 85%

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante a
situación de
emerxencia de saúde
pública ocasionada
polo COVID-19

Todas as tarefas e contidos serán subidos ao grupo de correo
electrónico creado a tal efecto. Os alumnos recibirán a nota
obtida nos exercicios a través dese medio.
RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS
DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN
A recuperación será individualizada. Dependendo dos CAs
pendentes de superar, o alumnado terá que subir unha ou varias
tarefas online ou realizar unha proba obxectiva. Farase no mes
de xuño.
Se non fose posible, realizarase mediante unha proba alternativa
por medios virtuais, ou poderase substituír a proba única pola
elaboración de varios traballos, tarefas, supostos prácticos, ou
outras actividades relacionadas co contido a recuperar que podan
servir como probas obxectivas de avaliación da recuperación.
Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 20202
da Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

Mantéñense os criterios de cualiﬁcación establecidos na Programación
En caso do alumnado que 9vese as dúas primeiras avaliacións
aprobadas, a cualiﬁcación ﬁnal do módulo non será inferior á media
ponderada desas dúas avaliacións.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)
MÓDULO

PLANIFICACIÓN DA REXEDORÍA DE
ESPECTÁCULOS E EVENTOS

Ciclo

CS DE REALIZACIÓN DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

Réxime / Modalidade (ordinario/modular/
distancia)

ORDINARIO

Docente

ALICIA VALIÑO CEA
U1
CA 1.2 - Especificouse a tipoloxía do produto, o formato e o xénero do espectáculo, a
partir da análise do seu guión, do libreto, da partitura ou da documentación.
CA 1.3 Determináronse o tema, o argumento, os personaxes, as accións, o espazo e
o tempo, así como os demais elementos da estrutura dramática do espectáculo ou
evento, a partir da análise do guión ou da documentación previa.

U2
CA 2.2 Valorouse a funcionalidade escénica idónea para a realización dun
espectáculo ou evento segundo o seu formato, a tipoloxía e a relación co
público.
CA2.3 Distinguíronse as funcións dos códigos xestuais e vocais, e da linguaxe
corporal, así como as técnicas interpretativas dos actores e as actrices, e os
seus recursos expresivos e comunicativos, na posta en escena dun espectáculo
ou evento.
CA2.4 - Determináronse as características funcionais, dramáticas e expresivas
da escenografía e o atrezo dun espectáculo ou evento a partir da análise da
proposta escénica ou dramatúrxica..
CA2.5 Especificáronse as características do vestiario, a maquillaxe e a
caracterización para a posta en escena do proxecto de espectáculo ou evento, a
partir da análise da proposta escénica ou dramatúrxica.
CA4.3 - Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI)
axeitados ás situacións de risco atopadas
UD3

Aprendizaxes e competencias (mínimos
esixibles)

CA3.3 Valoráronse as competencias e as responsabilidades que exercen os
profesionais da rexedoría na posta en marcha dun espectáculo ou evento.
CA3.4 - Elaborouse a desagregación por escena de actores e actrices
(protagonistas, principais, secundarios, figuración, etc.), intervenientes, elementos
escenográficos, atrezo, vestiario e efectos de luz, son e audiovisuais dun proxecto de
espectáculo ou evento.
CA3.5 - Clasificáronse os personaxes intervenientes no espectáculo ou evento
segundo o seu perfil, a importancia, a extensión, a frecuencia e a relación no
proxecto.
CA3.6 - Elaborouse a desagregación do persoal técnico que intervén, en relación
coas accións que debe desenvolver en cada momento do ensaio ou representación
do espectáculo ou evento.
CA3.7 Organizouse e compilouse a documentación gráfica, os deseños e os planos
de escenografía, planos de luces, figurinos, etc.
CA3.9 - Redactouse o primeiro libro de rexedoría, anotando os cambios formulados
pola dirección, a orde das escenas, as entradas e saídas de personaxes, os cambios
de escenografía, o atrezo, o son, a luminotecnia, os descansos e os efectos.

UD4
CA 4.3 Elaborouse un plan e un calendario de ensaios, considerando as
condicións da produción e da dirección técnica, a entrega de materiais
escénicos, os horarios laborais dos colectivos implicados e a previsible
incorporación dos intérpretes.
4.6Confeccionouse a táboa do horario do persoal, para informar a todos os
participantes na produción das convocatorias, tarefas e outras actividades que
se vaian desenvolver durante os ensaios dun espectáculo.
UD5
CA 5.2 Avaliouse a viabilidade artística e técnica para adaptar o espectáculo a
un novo espazo, tendo en conta a documentación técnica do local, as
instrucións do libro de rexedoría e os criterios de flexibilidade establecidos
artisticamente e tecnicamente.

TAREFAS AVALIABLES NA 3ªAV
- Informe microteatro_ Dossier_1: 25%
- Informe microteatro_ Dossier_2: 25%
- Libro de rexedoría Anotacións Anotacións, desagregacións por escena,
documentación gráfica e características e función do vestiario, iluminación e
recursos sonoros. Avisos a técnicos, personal artístico e sala, imprevistos e
solución: 35%
- Exercicios e cuestionarios:- Cuestinario ensayos 7%
-Cuestionario_visionados e representacións. 8%
Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de saúde
pública ocasionada polo COVID-19

Todas as tarefas e contidos serán subidas a GoogleClassroom plataforma xa
empregada ao longo do curso coa que o alumnado xa está familiarizado. O
alumnado recibirá a nota obtida en cada unha das tarefas mediante ese medio.
RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS DA 1ª E 2ªAV
-

O plan de recuperación será individualizado. Dependendo dos CAs
pendente de superar, o alumnado terá que subir unha ou varias tarefas
online e realizar unha proba obxectiva. Farase no mes de xuño.

-

A Proba realizarase de forma presencial (e por escrito), se a situación de
emerxencia o permitise. Se non fose posible, realizarase mediante unha
proba alternativa por medios virtuais, ou poderase sustituir a proba única
pola elaboración de varios traballos, tarefas, supostos prácticos ou outras
actividades relacionadas co contido a recuperar que poidan servir como
probas obxectivas de avaliación da recuperación.
Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP
-

A nota da terceira avaliación obténse a partir das porcentaxes asignadas a
cada tarefa sinaladas no apartado anterior.
En caso do alumnado que tivese as dúas primeiras avaliacións aprobadas,
a cualificación final do módulo non será inferior á media ponderada desas
dúas avaliacións.

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación
de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO

PLRCV
(Planificación da Realización
en Cine e Vídeo, 1º Curso)

Ciclo

CS DE REALIZACIÓN DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS E
ESPECTÁCULOS

Réxime / Modalidade
(ordinario/modular/distancia)

ORDINARIO

Docente

Esther Rodríguez Álvarez

Aprendizaxes e
competencias (mínimos
esixibles)

CA1.1 - Analizouse a tipoloxía de xénero, a
intencionalidade comunicativa, os condicionantes do
deseño universal e os códigos expresivos
empregados na realización de produtos audiovisuais.
CA1.4. Xustificáronse as repercusións expresivas e
funcionais que achega a adopción dun xeito ou outro
de composición e de deseño universal, respecto da
comprensión e a interpretación de diversas
secuencias audiovisuais.
CA1.6 - Analizouse o valor funcional, expresivo e
comunicativo dos recursos sonoros empregados na
construción da banda sonora dunha produción
audiovisual.
CA3.7 - Aplicáronse os códigos e as solucións da
linguaxe audiovisual na articulación dos documentos
principais de planificación dun guión: guión técnico,
storyboard, e guión de traballo.
CA4.5 - Definíronse as necesidades precisas de
documentación visual, gráfica e sonora para a
realización dun proxecto audiovisual, a partir da
desagregación do guión.
CA7.1 - Desagregouse o guión literario e
elaboráronse listas de necesidades para cada
departamento
CA7.5 - Elaborouse o plan de rodaxe ou gravación
axustándose ao orzamento establecido, incluíndo
solucións alternativas en previsión das continxencias
que puideran xurdir.
CA7.6 - Aplicáronse técnicas de organización para
reflectir no plan de rodaxe as necesidades, os
horarios de comparecencia e os tempos previstos.

Tarefas/Probas no 3º trimestre:
-

Elaboración documentos planificación
rodaxe: 35%
Xéneros e proposta realización: 40%
Uso expresivo son: 10%
Cuestionario repaso: 15%

Avaliación e cualificación do
alumnado durante a situación de Actividades de recuperación:
emerxencia de saúde pública
Para o alumnado que non supere o módulo
ocasionada polo COVID-19
realizáranse actividades de recuperación,
individualizadas, acordes cos criterios de
avaliación non superados no 1º e 2º trimestre, e
consistentes en tarefas online ou nunha proba.
A proba terá lugar en xuño e realizarase de
forma presencial se as autoridades sanitarias e
educativas o permiten. Se non, realizarase de
forma telemática.

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

A cualificación final do módulo aplica as
instrucións do 27 de abril de 2020 da Dirección
Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa para o desenvolvemento
do terceiro trimestre do curso 2019/20.
A cualificación final será a media das tres
avaliacións, sempre que iso favoreza ao alumno
ou alumna. No caso do alumnado que tivese as
dúas primeiras avaliacións aprobadas, a
cualificación final do módulo non será inferior á
media ponderada desas dúas avaliacións.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19)
!
MÓDULO

Ciclo
Réxime / Modalidade

Docente

PLANIFICACIÓN DA MONTAXE E POSPRODUCIÓN DE AUDIOVISUÁIS
CS DE REALIZACIÓN DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS E
ESPECTÁCULOS
ORDINARIO
PAULA REGUEIRA GUNTÍN

UD 3. A BANDA SONORA
CA1.8 - Compiláronse todas as decisións relativas á valoración das
características comunicativas, expresivas e técnicas para a
montaxe dun proxecto audiovisual nun documento ou catálogo de
procesos

Aprendizaxes e
competencias

UD 4. O RACCORD + UD 6. O RITMO
CA1.2 - Valoráronse as consecuencias da aplicación correcta ou
incorrecta das técnicas de mantemento da continuidade (narrativa,
perceptiva, formal, de movemento, de acción, de dirección, etc.) á
resolución da montaxe dun proxecto audiovisual
CA1.3 - Xustificáronse as alternativas posibles na montaxe dun
produto audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo,
o espazo, a idea ou o contido, e a banda sonora.
CA1.5 - Decidíronse as características específicas de ritmo interno
e externo que hai que incorporar durante a montaxe do proxecto
audiovisual, valorando as súas repercusións na fase de montaxe.
CA1.6 - Determinouse o número e as características dos efectos
técnicos que cumpra incorporar na montaxe dun produto
audiovisual, que conten con requisitos específicos realizados na
fase de rodaxe ou gravación.
CA1.7 - Listáronse as tomas que requiran un proceso de montaxe
específico, prevéndose as solucións de montaxe que cumpra
realizar
UD 5. TÉCNICAS DE MONTAXE (Acción, Trailer)
CA1.1 - Diferenciáronse as características definitorias das principais
teorías e técnicas da montaxe audiovisual, valorando o seu
percorrido histórico e a súa aplicación á resolución dun proxecto.
CA1.2 - Valoráronse as consecuencias da aplicación correcta ou
incorrecta das técnicas de mantemento da continuidade (narrativa,
perceptiva, formal, de movemento, de acción, de dirección, etc.) á
resolución da montaxe dun proxecto audiovisual.
CA1.3 - Xustificáronse as alternativas posibles na montaxe dun
produto audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo,
o espazo, a idea ou o contido, e a banda sonora.

TAREFAS AVALIABLES NA 3ªAV
• UD3 + UD4 + UD6: Actividade 8. Análise peza audiovisual
(raccord, ritmo, banda sonora) (30%)
• UD5 : Varias actividades:
- Actividade 1 e 2: Lectura de material sobre técnicas de
montaxe de acción e elaboración dun esquema/mapa
conceptual sobre o tema (5%)
- Actividade 3. Visionado e análisis dun film de acción (15%)
- Actividade 4 e 5: Lectura de material sobre técnicas de
montaxe de trailers e elaboración dun esquema/mapa
conceptual sobre o tema (5%)

Avaliación e
- Actividade 6. Análise de varios trailers (15%)
cualificación do
- Actividade 7. Montaxe dun trailer (30%)
alumnado
durante a
Todas as tarefas serán subidas a unha aula virtual creada na
situación de
plataforma Classroom, dado que xa se estaba empregando no
emerxencia de 1º e 2º trimestre e os alumnos están familiarizados con ela,
saúde pública
ocasionada polo
COVID-19

ademáis de que teñen colgados todos os materiais didácticos
do curso. O alumnado recibirá toda a información relativa ás
tarefas mediante este medio, que tamén serve de medio de
comunicación entre profesorado e alumnado.

RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS DA 1ª E 2ªAV
A recuperación será individualizada. Dependendo dos CAs
pendentes de superar, o alumnado terá que subir unha ou varias
tarefas online. Farase no mes de xuño
A proba realizarase de forma presencial (e por escrito), se a
situación de emerxencia o permitise. Se non fose posible,
realizarase unha proba alternativa empregando medios virtuáis ou
poderáse sustituir a proba única pola elaboración de varios
traballos, tarefas, supostos prácticos ou outras actividades
relacionadas co contido a recuperar que poidan servir como probas
obxectivas de avaliación da recuperación.

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:

CUALIFICACIÓN • Para o alumnado que tivese as dúas primeiras avaliacións aprobadas, a
cualificación final do módulo non será inferior á media ponderada desas
FINAL DO MP
dúas avaliacións.
• A calificación da terceira avaliación obterase a partir das porcentaxes
asignadas a cada tarefa

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19)
!
MÓDULO

Ciclo
Réxime / Modalidade

Docente

PLANIFICACIÓN DA MONTAXE E POSPRODUCIÓN DE AUDIOVISUÁIS
CS DE REALIZACIÓN DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

ORDINARIO
PAULA REGUEIRA GUNTÍN

Período de Actividades de Recuperación
UD 1. O relato cinematográfico
CA1.3 - Xustificáronse as alternativas posibles na montaxe dun
produto audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo, o
espazo, a idea ou o contido, e a banda sonora.
CA1.4 - Especificáronse os obxectivos do proxecto audiovisual,
determinando o formato de traballo e os procedementos técnicos
máis aconsellables para levar a cabo a montaxe.
CA1.8 - Compiláronse todas as decisións relativas á valoración das
características comunicativas, expresivas e técnicas para a montaxe
dun proxecto audiovisual nun documento ou catálogo de procesos.
UD 2. Principais teorías da montaxe
CA1.1 - Diferenciáronse as características definitorias das principais
teorías e técnicas da montaxe audiovisual, valorando o seu
percorrido histórico e a súa aplicación á resolución dun proxecto.

Aprendizaxes e
competencias

UD 3. A banda sonora
CA1.3 - Xustificáronse as alternativas posibles na montaxe dun
produto audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo, o
espazo, a idea ou o contido, e a banda sonora.
UD 4. O raccord
CA1.2 - Valoráronse as consecuencias da aplicación correcta ou
incorrecta das técnicas de mantemento da continuidade (narrativa,
perceptiva, formal, de movemento, de acción, de dirección, etc.) á
resolución da montaxe dun proxecto audiovisual
UD 5. Técnicas de montaxe
CA1.1 - Diferenciáronse as características definitorias das principais
teorías e técnicas da montaxe audiovisual, valorando o seu
percorrido histórico e a súa aplicación á resolución dun proxecto.
CA1.3 - Xustificáronse as alternativas posibles na montaxe dun
produto audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo, o
espazo, a idea ou o contido, e a banda sonora.
CA1.4 - Especificáronse os obxectivos do proxecto audiovisual,
determinando o formato de traballo e os procedementos técnicos
máis aconsellables para levar a cabo a montaxe.

UD 6. O ritmo
CA1.5 - Decidíronse as características específicas de ritmo interno e
externo que hai que incorporar durante a montaxe do proxecto
audiovisual, valorando as súas repercusións na fase de montaxe.
CA1.6 - Determinouse o número e as características dos efectos
técnicos que cumpra incorporar na montaxe dun produto audiovisual,
que conten con requisitos específicos realizados na fase de rodaxe ou
gravación.
UD 7. A imaxe fixa
CA2.4 - Valoráronse as características máis salientables dos formatos
dixitais e analóxicos da imaxe fotográfica, a súa compatibilidade e os
condicionantes do deseño universal, no proceso de montaxe dun
produto audiovisual.
CA2.5 - Definíronse as características técnicas do formato de arquivo de
creación de gráficos e a súa compatibilidade para a súa aplicación na
montaxe dun produto audiovisual.
CA2.6 - Definíronse as características do sistema elixido para a
transferencia de ficheiros media entre aplicacións activas, na realización
da montaxe dun produto audiovisual e para o intercambio de medios con

Aprendizaxes e
competencias

UD 8. A imaxe en movemento
CA1.3 - Definíronse as características técnicas e operativas da
ferramenta adicional de software que cumpra utilizar para crear os
efectos que non se poden obter directamente na plataforma de edición e
que deberán realizarse nunha plataforma externa.
CA1.4 - Editouse a imaxe fixa para a súa inclusión na montaxe do
proxecto audiovisual.
CA1.7 - Realizouse a captura e o rexistro, nun soporte de intercambio,
dos materiais que se deban enviar a unha plataforma externa.
CA2.1 - Xeráronse os clips de imaxe e son correspondentes a cada
toma, identificouse o seu contido e asignáronse os puntos de entrada e
saída segundo a duración prevista no guión de montaxe.
CA2.2 - Clasificáronse e agrupáronse os clips por secuencias, tomas
válidas e duración, para facilitar a súa localización na sesión de montaxe
UD 9. Grafismo e efectos
CA1.1 - Seleccionouse a plataforma e as ferramentas máis axeitadas
para a creación dos efectos, o grafismo e a rotulaxe, de acordo cos
requisitos técnicos do proxecto audiovisual en fase de montaxe.
CA1.2 - Determináronse os procesos de xeración de pautas e modelos
de efectos de imaxe, son, grafismo e rotulaxe aplicables ao proxecto.
CA2.5 - Clasificáronse, ordenáronse e arquiváronse os materiais
sobrantes e descartes do proxecto, de forma que sexa posible unha
posterior recuperación

Proba presencial no mes de xuño con cuestións teóricas e exercicios
prácticos
PARTE TEÓRICA. Consistirá nunha proba escrita baseada en preguntas
sobre os conceptos teóricos. Peso: 40%
PARTE PRÁCTICA consistirá nunha serie de exercicios nos que o alumno
demostrará os coñecementos no uso e manexo de software específico así
como os coñecementos prácticos do módulo. Peso: 60%

Avaliación e
cualificación do
alumnado
durante a
situación de
emerxencia de
saúde pública
ocasionada polo
COVID-19

Se non é posible a realización de dita proba presencial, esta será
substituída por:

‣ Práctica UD1: Analizala estructura dunha peza audiovisual. 10%
‣ Práctica UD2: Traballo sobre as teorías históricas da montaxe. 10%
‣ Práctica UD3: Análise dunha banda sonora baseada na teoría. 10%
‣ Práctica UD4: Análise e propostas de raccord de varias pezas
audiovisuáis. 10%
‣ Práctica UD5: Técnicas de montaxe de diálogos: análise e proposta
de alternativas á convención. 10%
‣ Práctica UD 6: Facer unha remontaxe dunha peza para reducir a
súa duración, tendo en conta o ritmo interno e externo dos planos e
a intencionalidade comunicativa. 20%
‣ Práctica UD7: Elaboración fotomontaxe imaxe fixa en Photoshop.
10%
‣ Práctica UD8+UD9: Montaxe dun trailer en Premiere (incluindo
edición, efectos, grafismos, rótulos, etc.) 20%

CUALIFICACIÓN Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:
FINAL DO MP
• Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na Programación.

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN, IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)

MÓDULO

Medios Técnicos Audiovisuais e
Escénicos
Produción de Audiovisuais e Espectáculos

Ciclo
Réxime / Modalidade (ordinario/
Ordinario (Recuperación 1º)
modular/distancia)
Teresa Barberena Fernández
Docente
Período de Actividades de Recuperación
CAs ou SubCAs a recuperar

-Avaliar as calidades de fontes
naturais,incandescentes, fluorescentes e
de descargan que resultan pertinentes en
diversos proxectos audiovisuais,escénicos
e de espectáculos, relacionadas coa
tecnoloxía de emisión
-Xustificar as alternativas de rexistro en
película fotoquímica, en cinta magnética,
discos ópticos, tarxetas de memoria e
discos ríxidos que resulten idóneas para
diversos tipos de filmación ou gravación
audiovisual
-Determinar as calidades de cámaras que
sexan adecuadas a diversos proxectos de
cine e vídeo canto a formato, relación de
aspecto, definición, exploración e imaxes
por segundo
-Xustificar o diagrama de equipamentos e
conexións do control de realización e o
plató de televisión, de unidades móviles e
do control de continuidad

Aprendizaxes e competencias

-Deseñar o esquema de
intercomunicación entre os postos de
realización, cámaras, rexedoría, mesa de
audio, reprodución e gravación de vídeo,
control de cámaras, control de
iluminación, grafismo e conexións
exteriores
-Xustificar a idioneidade da edición liñal
e non liñal en diversos proxectos de

Aprendizaxes e competencias

-Deseñar o esquema de
intercomunicación entre os postos de
realización, cámaras, rexedoría, mesa de
audio, reprodución e gravación de vídeo,
control de cámaras, control de
iluminación, grafismo e conexións
exteriores
-Xustificar a idioneidade da edición liñal
e non liñal en diversos proxectos de
montaxe e postproducción
-Xustificar as decisións do proxecto de
edición canto a soportes de gravación,
formatos, exploración, frecuencias de
mostraxe, cuantificacións, estándares de
compresión, estándares de bits, códecs de
audio e vídeo, fotogramas clave e
estándares de exhibición
-Definir as prestacións técnicas dos
micrófonos e accesorios necesarios en
proxectos audiovisuais e de espectáculos,
segundo as características acústicas dos
espazos, o equipamento de captación e
amplificación de son, e as intencións
comunicativas
-Xustificar as necesidades de liñas de
audio con diferentes tipos de cables e
conectadores, en función dos requisitos
dos micrófonos, equipamentos
reproductores, equipamentos
informáticos, mesas de mesturas,
amplificadores, distribuidores,etc

Descrición das Probas e peso na
cualificación de cada unha delas (%)
As probas de recuperación é unha tarefa
con todos os CAs a recuperar que se
valorará do 1 ao 10 e a obtención de máis
dun 5 na proba, levará á avaliación
positiva do módulo
Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo
COVID-19

No caso de que o alumnado non leve a cabo
correctamente as actividades de
recuperación deseñadas, será convocado
para realizar unha proba telemática de
carácter teórico-práctico, se a situación
sanitaria non permite a realización de
probas presenciais no centro.
Esta proba englobará os distintos

reproductores, equipamentos
informáticos, mesas de mesturas,
amplificadores, distribuidores,etc

Descrición das Probas e peso na
cualificación de cada unha delas (%)
As probas de recuperación é unha tarefa
con todos os CAs a recuperar que se
valorará do 1 ao 10 e a obtención de máis
dun 5 na proba, levará á avaliación
positiva do módulo
Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo
COVID-19

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

No caso de que o alumnado non leve a cabo
correctamente as actividades de
recuperación deseñadas, será convocado
para realizar unha proba telemática de
carácter teórico-práctico, se a situación
sanitaria non permite a realización de
probas presenciais no centro.
Esta proba englobará os distintos
resultados de aprendizaxe asociados ao
módulo, debendo obter nese caso unha nota
de 5 sobre 10 para acadar unha
cualificación positiva na materia.

Cálculo segundo o determinado nas
Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolmento do
terceiro trimestre do curso 2019/20

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)

MÓDULO
Ciclo
Réxime / Modalidade (ordinario/
modular/distancia)
Docente

Recursos Expresivos Audiovisuais e
Escénicos
Producción de Audiovisuais e
Espectáculos
Ordinario
Teresa Barberena Fernández
-Construír o guión literario dunha
secuencia dramática seguindo as fases
estandarizadas (determinación da idea,
documentación, story line, argumento e
tratamento)
-Realizar o proceso de transformación
dunha secuencia dramática, extraída
parcialmente dun guión literario, a
estrutura propia de guión técnico e a
storyboard
-Relacionar as funcións técnicas,
expresivas e comunicativas que cumpren
os elementos que compoñen a posta en
escena dunha obra audiovisual
-Avaliar a idoneidade do compoñente
escenográfico dunha obra audiovisual a
partir do estudo da súa ambientación e dos
elementos que conforman a súa
decoración e o seu atrezo
-Determinar a idoneidade do vestiario, a
maquillaxe, a caracterización e outros
elementos estilísticos que afectan a posta
en escena dunha obra audiovisual
-Distinguir as funcións dos códigos
xestuais e da linguaxe corporal
empregados como recursos expresivos e
comunicativos na interpretación dunha
obra en cine e en televisión
-Relacionar a evolución técnica e
expresiva experimentada historicamente

elementos estilísticos que afectan a posta
en escena dunha obra audiovisual
-Distinguir as funcións dos códigos
xestuais e da linguaxe corporal
empregados como recursos expresivos e
comunicativos na interpretación dunha
obra en cine e en televisión
-Relacionar a evolución técnica e
expresiva experimentada historicamente
polo cine e a televisión, coas formas e os
modos actuais de utilización da posta en
escena

Aprendizaxes e competencias (mínimos
esixibles)

-Especificar as características do vestiario,
a maquillaxe e a caracterización para a
posta en escena do proxecto de
espectáculo ou evento, a partir da análise
do guión, o libreto ou a partitura
-Relacionar a evolución técnica e
expresiva experimentada historicamente
polas artes escénicas e os espectáculos ou
eventos, coas formas e os modos actuais
de concreción da posta en escena
-Determinar as características da posta en
escena dun espectáculo, considerando o
seu contexto histórico, a partir da lectura e
a análise da documentación do proxecto
-Especificar as características dos
elementos musicais, sonoros, audiovisuais
ou de calquera outro tipo que interveñen
na posta en escena dun espectáculo ou
evento
-Especificar a tipoloxía do produto, a
intencionalidade comunicativa, o tema, o
argumento e a estrutura dramática,
narrativa ou comunicativa do espectáculo
ou evento, a partir da análise do seu
guión, o seu libreto ou a súa partitura
-Valorar as características expresivas dos
elementos constitutivos das linguaxes
escénicas e as súas calidades plásticas,
funcionais, semánticas e técnicas, a partir
da análise dun espectáculo ou evento
-Diferenciar as características distintivas
das escolas e os movementos artísticos e
profesionais máis significativos
relacionados coas artes escénicas, con
perspectiva histórica e contemporánea.
-Relacionar a evolución técnica e
expresiva experimentada historicamente

funcionais, semánticas e técnicas, a partir
da análise dun espectáculo ou evento
-Diferenciar as características distintivas
das escolas e os movementos artísticos e
profesionais máis significativos
relacionados coas artes escénicas, con
perspectiva histórica e contemporánea.
-Relacionar a evolución técnica e
expresiva experimentada historicamente
polas artes escénicas e os espectáculos ou
eventos, coas formas e os modos actuais
de concreción da posta en escena

Descrición das Probas e peso na
cualificación de cada unha delas (%)

Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo
COVID-19

O terceiro trimestre constará de varias
probas avaliables ou tarefas que se
envian ao alumnado ao seu correo
electrónico e cólganse nunha plataforma
dixital.
A primeira proba será a elaboración do
guión literario dunha curtametraxe. A
segunda proba escrita avaliable é un
guión técnico e/ou storyboard.
A terceira proba é a análise dunha
curtametraxe dun realizador/a galego. A
cuarta tarefa a análise dunha
longametraxe escrita ou en formato
videoensaio ou pode tamén facerse unha
peza artística na que estea presenta unha
técnica audiovisual das estudadas.
A quinta proba é un cuestionario sobre a
materia impartida sobre recursos
expresivos nas artes escénicas e
espectáculos
Todas as probas valerán o mesmo. Ao ser
cinco probas, un 20% da cualificación do
3º trimestre.

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas
Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolvemento do
terceiro trimestre do curso 2019/20

Todas as probas valerán o mesmo. Ao ser
cinco probas, un 20% da cualificación do
3º trimestre.

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas
Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolvemento do
terceiro trimestre do curso 2019/20

DEPARTAMENTO DE FOL
(Modificación debido á situación
de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO

FOL

Ciclo

CS DE REALIZACIÓN DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS E
ESPECTÁCULOS

Réxime / Modalidade (ordinario/modular/
distancia)

ORDINARIO

Docente

MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ RIVEIRO
U5
CA4.8.1 -Confeccionouse correctamente un CV adaptado a
unha oferta de traballo no sector audiovisual
CA4.8.2.1 -Realizouse unha entrevista de traballo respondendo
por escrito de forma adecuada ás preguntas propostas
CA4.8.3 -Elaborouse un vídeo currículo axeitado para o perfil
profesional do título, realista e creativo.
U8

Aprendizaxes e competencias
(mínimos esixibles)

CA1.6 -Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da
saúde no sector de produción e realización de audiovisuais e
espectáculos.
CA3.2 -Clasificáronse os xeitos de organización da prevención
na empresa en función dos criterios establecidos na normativa
sobre prevención de riscos laborais
CA3.3 -Determináronse os xeitos de representación das persoas
traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.
CA4.2 -Analizouse o significado e o alcance da sinalización de
seguridade de diversos tipos
CA4.3 -Seleccionáronse os equipamentos de protección
individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas
U9
CA3.2.1 - Detectar cando é necesario aplicar a RCP
CA3.3 - Aplicar correctamente as técnicas ante unha
hemorraxia, queimadura, fractura, luxación ou torcedura

TAREFAS AVALIABLES NA 3ªAV
- U5_ CV: 20%
- U5_Vídeo CV: 25%
- U5_Entrevista: 15%
- Tarefa da U8: 25%
- Exercicios U8-U9: 15%

Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de saúde
pública ocasionada polo COVID-19

Todas as tarefas serán subidas a aulacesga. O alumnado
recibirá a nota obtida en cada unha das tarefas mediante ese
medio.
RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS DA 1ª E
2ªAV
-

A recuperación será individualizada. Dependendo dos CAs
pendente de superar, o alumnado terá que subir unha ou
varias tarefas online ou realizar unha proba obxectiva.
Farase no mes de xuño

-

A Proba realizarase de forma presencial (e por escrito), se
a situación de emerxencia o permitise. Se non fose posible,
realizarase de forma oral por vídeo conferencia.

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:
-

Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

-

En caso do alumnado que tivese as dúas primeiras
avaliacións aprobadas, a cualificación final do módulo non
será inferior á media ponderada desas dúas avaliacións.

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)
MÓDULO

Realización da Montaxe e a Posprodución de Audiovisuais

Ciclo

CS Realización De Audiovisuais e Espectáculos

Réxime

Ordinario

Docente

Mónica Camba
Período de Actividades de Recuperación
A continuación, indícase o nivel mínimo (criterios de avaliación) que
se considera suficiente para acadar a avaliación final positiva do
módulo:
Unidade formativa: Realización da montaxe de audiovisuais
CA 1.2 Verificouse a operatividade do sistema completo de
montaxe.
CA 2.1 Realizáronse montaxes complexas, involucrando varios
sinais de vídeo e audio e aplicando transicións, efectos visuais e de
velocidade variable coherentes coa intencionalidade narrativa do
proxecto.
CA 2.2 Operouse con destreza cos sistemas de montaxe e cos
equipamentos de rexistro e reprodución de vídeo e de proceso de
sinal.

Aprendizaxes e
competencias

CA 2.3 Realizouse a homoxeneización de formatos de ficheiro,
resolución e relación de aspecto dos medios.
CA 2.4 Sincronizáronse imaxes co seu audio correspondente.
CA 2.5 Construíuse a banda sonora dun programa, incorporando
múltiples bandas de audio (diálogos, dobraxes, efectos sonoros,
músicas e locucións), realizando o axuste de niveis e aplicando
filtros e efectos.
CA 2.6 Aplicouse axeitadamente un offset de código de tempos
nunha edición.
CA2.8 - Valoráronse os resultados da montaxe, considerando o
ritmo, a claridade expositiva, a continuidade visual e a fluidez
narrativa, entre outros parámetros, e realizáronse propostas
razoadas de modificación.
CA 2.9 Identificáronse os fluxos de traballo para a montaxe de vídeo
segundo os formatos dos materiais de orixe e o seu destino final.

Unidade formativa: Realización da posprodución de
audiovisuais
CA1.1 - Seleccionáronse os medios e os procedementos idóneos
para a xeración dos efectos que cumpra realizar e/ou introducir no
proceso de montaxe dunha produción audiovisual.
CA1.2 - Realizouse unha composición multicapa, combinando
axustes de corrección de cor, efectos de movemento ou variación
de velocidade da imaxe (conxelación, ralentización e aceleración),
ocultación ou esfumaxe de rostros, aplicación de keys e efectos de
seguimento e estabilización.
CA1.3 - Determináronse e xeráronse as keys necesarias para a
realización dun efecto e seleccionouse o tipo (luminancia,
crominancia, matte e por diferenza) e o procesamento máis
axeitado para cada caso.

Aprendizaxes e
competencias

CA1.5 - Axustouse e igualouse a calidade visual da imaxe,
determinando os parámetros que cumpra modificar e o nivel de
procesamento da imaxe, con ferramentas propias ou con
equipamentos e software adicional.
CA1.7 - Comprobouse a correcta importación e conformación dos
datos e dos materiais de intercambio.
CA 2.1 Detalláronse os fluxos de traballo da posprodución en
procesos lineais e non lineais, analóxicos e dixitais, de definición
estándar e de alta definición, e valoráronse as características
técnicas e as prestacións dos soportes e formatos utilizados na
montaxe.
CA 2.3 Aplicáronse á montaxe final os procesos técnicos de
corrección de cor e etalonaxe.
CA2.4 - Realizouse a conformación dun produto audiovisual cos
medios orixinais en soportes fotosensibles, electrónicos ou
informáticos, a partir da información obtida da edición off-line, e
integráronse os efectos e demais materiais xerados en plataformas
externa.
CA3.1 - Diferenciáronse as características das fiestras de
explotación dos produtos audiovisuais, especificando os formatos
de entrega característicos de cada unha.

Avaliación e cualificación
do alumnado durante a
situación de emerxencia
de saúde pública
ocasionada polo COVID-19

Os alumnos que non acadasen unha cualificación final positiva no
2º trimestre, desenvolverán unha serie de actividades de
recuperación, deseñadas para ser realizadas de xeito autónomo,
identificando que aspectos do módulo non asimilaron correctamente
e tomando como referentes os mínimos exixibles especificados na
programación.

Estas actividades estarán formadas por distintos traballos
orientados a responder ás necesidades educativas e características
de cada alumno, en base ás aprendizaxes desenvolvidas durante os
dous trimestres anteriores a fin de priorizar a avaliación continua,
formativa e integradora.
- Actividades de montaxe (25%)
- Actividades de corrección de cor e conformado de produtos
audiovisuais (25%)
- Actividades de posprodución (20%)
- Proba teórica, sobre os contidos abordados no módulo (15%)
- Proba práctica, na que o alumno deberá operar con destreza os
sistemas de montaxe (15%)
No caso de que o alumnado non leve a cabo correctamente as
actividades de recuperación deseñadas, acadando os mínimos
exixibles, deberá realizar unha proba teórica e outra proba de tipo
práctico que englobarán os distintos resultados de aprendizaxe
asociados ao módulo, debendo obter un 5 sobre 10 para superar a
materia. Cada unha destas probas será valorada nun 50%.

Avaliación e cualificación
do alumnado durante a
situación de emerxencia
de saúde pública
ocasionada polo COVID-19

Estas probas finais serán realizadas de xeito telemático, se a
situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais
no centro.
A cualificación definitiva deste módulo farase efectiva na avaliación
final. Nos módulos superados durante o período ordinario, a
cualificación final coincidirá coa obtida na segunda avaliación.
Se os alumnos que non acadasen a cualificación final positiva no
segundo trimestre levan a cabo correctamente todas as actividades
de recuperación deseñadas para eles, superarán o módulo.
A cualificación será numérica, entre un 1 e un 10 sen decimais,
atendendo ao criterio de que se se obtén unha cualificación con
decimais, esta aproximarase á unidade inmediatamente anterior se
non acada o 0,50 ou a inmediatamente posterior se a supera.
No caso de que se obteña unha cualificación final superior a 4,5 e
inferior a 5, a cualificación final será un 4.
Segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolmento do terceiro trimestre do curso
2019/20, a avaliación realizarase atendendo ao carácter continuo da
mesma, e tendo en conta o regulado no artigo 27.3 da Orde de 12
de xullo de 2011, a partir das avaliacións anteriores e ás actividades
desenvoltas durante este período, sempre que iso favoreza ao
alumnado, valorando especialmente o grao de desenvolvemento
das aprendizaxes e das competencias imprescindibles.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE
E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada polo
COVID-19)

MÓDULO DE 2º

Procesos de realización en cine e vídeo

Ciclo

CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

Réxime

ORDINARIO

Docente

Sira Romero Fernández
Período de Actividades de Recuperación
UD. 1
CA1.1. Definíronse os aspectos de coordinación e supervisión das tarefas dos
equi- pos humanos artísticos e técnicos, a partir da análise da documentación
técnica xe- rada durante a fase de planificación da rodaxe ou a gravación: plan
de rodaxe, desa- gregación por secuencias, listaxe de recursos, etc.
CA1.2. Seleccionouse a colocación, a altura e o movemento das cámaras,
atendendo á finalidade expresiva da realización das secuencias.
CA1.4. Caracterizáronse os planos necesarios para a gravación ou a rodaxe
das se- cuencias, segundo as intencións narrativas e expresivas do guión.
CA1.5. Organizouse a escenografía e os movementos de personaxes, entre
outros, segundo as intencións narrativas e expresivas do guión.

Aprendizaxes e
competencias

CA1.7. Elaboráronse as ordes de traballo para as persoas integrantes do
equipo téc- nico e artístico, asegurando un procedemento para a súa
repartición.
CA1.8. Adxudicáronse as tarefas concretas que teñen que desenvolver todos
os equipos humanos técnicos e artísticos implicados durante o proceso de
rodaxe ou gravación da obra audiovisual.
UD. 2
CA2.1 - Verificouse a dispoñibilidade do equipo técnico para o día de rodaxe
ou gravación, segundo as desagregacións das secuencias que se vaian
rexistrar e os listaxes de recursos.
CA2.2 - Realizáronse as comprobacións técnicas necesarias para garantir o
correcto funcionamento do equipamento de rexistro audiovisual, a iluminación,
o son, a maquinaria de rodaxe e outras instalacións técnicas implicadas na
rodaxe ou na gravación.

CA2.3 - Realizáronse as comprobacións necesarias para garantir a instalación
e a colocación correctas, e a adecuación dos decorados e do atrezo no plató
de rodaxe ou na localización, segundo as necesidades de filmación ou
gravación da toma.
CA2.5 - Comprobouse a adecuación de efectos e dos cortes de son e música,
para a súa inserción durante a rodaxe da secuencia.
UD-3
CA3.1 - Estableceuse un sistema de comprobación do cumprimento das
citacións previstas para os ensaios por parte dos equipos humanos artísticos
e técnicos intervenientes.
CA3.2 - Efectuáronse os ensaios do equipo artístico da secuencia que se vaia
rodar ou gravar, marcando directrices segundo o guión de traballo.
CA3.3 - Comprobouse, nos ensaios con persoal técnico, a correcta execución
das operacións de índole técnica e o seu axuste á posta en escena, avaliando
tempos e duracións.
CA3.4 - Estableceuse un sistema de comprobación de probas e test de
cámaras para asegurar que o vestiario, o peiteado, a maquillaxe e a
caracterización do persoal artístico sigan os criterios establecidos pola
dirección artística.
CA3.6 - Elaboráronse informes para recoller as correccións técnicas,
escenográficas e interpretativas que cumpra considerar en ulteriores ensaios
ou no momento da rodaxe ou gravación.
UD-4
CA4.1 - Dirixiuse a interpretación dos actores e as actrices durante a rodaxe
ou gravación das secuencias, mantendo o nivel interpretativo e as intencións
expresivas do guión.
CA4.2 - Dirixiuse a rodaxe ou a gravación das tomas da secuencia coordinando
a acción e o movemento dos personaxes, así como os efectos especiais,
segundo a intención expresiva planificada no guión técnico.
CA4.3 - Controlouse a continuidade narrativa e de elementos da escena
segundo a planificación establecida.
CA4.5 - Comprobouse, antes da rodaxe ou a gravación e despois do rexistro
de cada toma, a adecuación dos elementos do decorado e atrezo ao
mantemento da continuidade formal da escena.
CA4.7 - Elaborouse un informe do día de rodaxe ou gravación que indique a
validez ou non das tomas realizadas, as accións e as decisións tomadas, as
incidencias salientables e a procedencia da modificación do plan de rodaxe ou
gravación, e elaboráronse as novas
CA4.9 - Tívose en conta o cumprimento das normas de prevención de riscos
laborais, profesionais e ambientais derivadas da actividade propia da rodaxe
ou a gravación dun proxecto audiovisual.

UD-5
CA5.1 - Valoráronse as tomas válidas de imaxe e de son, a partir da súa visión
e audición, segundo as indicacións do parte de cámaras.
CA5.2 - Minutáronse as cintas de vídeo con precisión, indicando códigos de
tempos, contido de imaxe e son, tipo de plano, duración e outros elementos
que poidan cumprir para o posterior proceso de montaxe e posprodución do
proxecto.
CA5.3 - Realizouse a adaptación das imaxes e dos sons captados ao formato
máis axeitado para a súa posterior montaxe e posprodución, salvagardando a
calidade do formato orixinal.
CA5.5 - Elaborouse un guión de montaxe para a planificación da montaxe e/ou
a posprodución, tendo en conta o guión técnico e a avaliación das tomas de
imaxe gravadas.
CA5.6 - Elaborouse un plan de sonorización e dobraxe, tendo en conta o guión
técnico e a avaliación das tomas de son gravadas.

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante a
situación de
emerxencia de
saúde pública
ocasionada polo
COVID-19

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

PROBA PRESENCIAL NO MES DE XUÑO:
Proba escrita teórica-práctica: con preguntas tipo test de
resposta múltiple e/ou resposta aberta: 100%

Se non é posible a realización de dita proba presencial, esta será
substituída por unha proba realizada por videoconferencia ou outra
proba online.
Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa:
- Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE E
SON
(Modificación debido á situación de emerxencia
de saúde pública ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO

Xestión de proxectos de televisión e radio

Ciclo

Produción de audiovisuais e espectáculos

Réxime

Ordinario

Docente

Luisa Peláez de la Cruz
Período de Actividades de Recuperación

Aprendizaxes e
competencias

CA4.1 Estableceuse, a partir da análise de características, un sistema para a obtención
dos datos pertinentes para a produción do programa dramático que se vaia producir,
segundo a súa tipoloxía (teleteatro, serie dramática, comedia de situación, telefilmes, et
CA4.6 Especificouse o procedemento de xestión dos permisos para a utilización de
contidos suxeitos a dereitos de autor ou propiedade de terceiros, valorando a
correspondente contraprestación económica.
CA3.1 Estableceuse o sistema de obtención dos datos pertinentes para a produción,
partir da análise das características do programa de entretemento que se vaia producir,
segundo a súa tipoloxía (musical, variedades, concurso, revista, etc), o seu alcance e a
CA3.3 Especificáronse as condicións de intervención de presentadores e presentadoras,
artistas, e persoas invitadas e expertas que participen no programa.
CA3.4 Especificouse o sistema de selección do persoal artístico e/ou de apoio,
establecendo e organizando as probas necesarias e fixando, en cantidade e tipo, as
características do público asistente á gravación.
CA3.6 Deseñouse un procedemento de control dos procesos que concorren na
produción do programa (citacións e convocatorias do persoal, montaxe e desmontaxe do
decorado, instalacións técnicas, decorados virtuais, realización de ensaios e rexistros,
procesos de posprodución, acabamento e arquivo do máster, valoración da calidade do
produto final, etc.).
CA3.7 Especificouse o procedemento de xestión dos permisos para a utilización de
contidos suxeitos a dereitos de autor ou propiedade de terceiros, valorando a
correspondente contraprestación económica.
CA3.8 Estableceuse o sistema de elaboración e arquivo da documentación administrativa
xerada no proceso de produción do programa de entretemento.
CA1.1 Estableceuse un procedemento para a determinación, entre as áreas que
concorren nun informativo (local, nacional, cultura, deportes, etc.), das previsións
informativas do día, e propón as noticias que cumpra cubrir e o tipo de cobertura
segundo o lugar e
CA1.3 Estableceuse o sistema de procura e contratación de persoal técnico necesario de
cada categoría profesional, en cada fase do proceso, consonte as características
específicas do programa informativo (persoal operador de ENG, de unidades móbiles, de
estudio
CA1.6 Especificouse o procedemento de xestión dos permisos para a utilización de
contidos suxeitos a dereitos de autor ou propiedade de terceiros, con valoración da
correspondente contraprestación económica.
CA2.1 Estableceuse o sistema de obtención dos datos pertinentes para a produción, a
partir da análise do protocolo ou programa do acto que se vaia retransmitir, segundo a
súa tipoloxía (deportivo, de interese informativo, evento especial, etc.), o alcance e a t

CA2.2 Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de
cada categoría profesional, en cada fase do proceso de retransmisión televisiva, consorte
as características do programa (persoal montador, operador de cámara, de unidades mó
CA2.3 Definíronse os procedementos necesarios para a disposición técnica e
administrativa das conexións precisas na retransmisión, e para a utilización de redes de
transmisión externas.
CA1.1 Estableceuse un sistema para a obtención dos datos pertinentes para a produción
do programa de radio e a realización da escaleta e a documentación técnica segundo a
súa tipoloxía, o alcance e a transcendencia na programación xeral da emisora.
CA1.2 Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de
cada categoría profesional en cada fase do proceso de realización do programa de radio,
consonte as características do programa (persoal técnico de son, microfonistas, persoa
CA1.5 Deseñouse un procedemento de control dos procesos que concorren na
produción do programa de radio (citacións e convocatoria do persoal, montaxe e
desmontaxe de equipamentos técnicos en retransmisións, instalacións técnicas,
realización de ensaios e rexistros, aplicación do plan de traballo, procesos de montaxe,
acabamento e arquivo do máster, valoración da calidade do produto final, etc.)
CA1.6 Especificouse o procedemento de xestión dos permisos para a utilización de
contidos, eminentemente musicais, suxeitos a dereitos de autor ou propiedade de
terceiros, valorando a correspondente contraprestación económica.

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante a
situación de
emerxencia de saúde
pública ocasionada
polo COVID-19

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

Se realizará un examen final en Xuño
Para os alumnos de perda de avaliación e con todo suspenso:
40% proba teórica (exame de resposta múltiple)
60% coñecementos prácticos ( Examen de supostos prácticos que se puntuará
cunha lista de cotexo).
O exame será presencial en Xuño se as autoridades sanitarias e educativas o
permiten, senón realizarase ese mesmo examen online.

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:
- Modificánse os criterios de cualificación establecidos na Programación,
modificando a parte práctica por una examen de supostos prácticos.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE E SON

(Modificación debido á situación de emerxencia de saúde
pública ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO DE
1º

Instalacións de son

Ciclo

Son para audiovisuais e espectáculos

Réxime

Ordinario

Docente

Luís Martín Landeira
UD1
CA2.6 Identificouse o acondicionamento das superficies dos locais; o illamento da
localización; as técnicas de instalación de materiais acústicos permanentes e dos
accesorios de adecuación acústica; as características acústicas da localización e a
adecuación dos recintos ás necesidades técnicas de captación e reprodución do son;
a análise das medidas acústicas; e a influencia da presenza de persoas na resposta
acústica.
UD2
CA1.1 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de
captación de son, seguindo a documentación do proxecto audiovisual ou de
espectáculo, e con valoración das súas características funcionais e técnicas.

Aprendizaxes e
competencias

CA1.8 Identificáronse as características dos micrófonos e os seus accesorios; as
técnicas de utilización das caixas de inxección; os trzos de conexión dos
equipamentos sen fíos; a función dos sistemas de control de audio; os tipos de
mesas de mestura; a interacción entre equipos analóxicos e dixitais de
posproducción; as características das tarxetas dixitalizadoras de son e das antenas
emisoras e receptoras; a análise de sinais de contribución en radio en formato
analóxico e dixital; os parámetros de axuste en sistemas dixitais de tratamento do
audio; as características dos equipamentos procesadores, dos
sistemas de interconexión, da sincronización de equipamentos escravos, das caixas
acústicas, dos monitores visuais, dos equipamentos de medida e das etapas de
potencia.
UD3
CA1.7 Realizouse e comprobouse o procedemento para tirar acometidas e liñas
entre equipamentos, cumprindo os requisitos de seguridade, separación de tipos de
sinal, non interferencia con persoas e obxectos, etc. e tomáronse, de ser o caso,
medidas alternativas.
CA1.8 - Identificáronse os protocolos de montaxe e desmontaxe de equipamentos
de son; a secuencia de carga e descarga; os procedementos de control de
existencias no almacén; a interpretación da documentación e supervisión da
montaxe; a comprobación da adecuación dos elementos de protección eléctrica
e dos soportes de colgadura; os trazos de suxeición específicos dos elementos

técnicos; a colocación de equipamentos electroacústicos; as técnicas para tirar
liñas e as de preorientación dos micrófonos; a montaxe de accesorios da
microfonía; a separación das liñas de cableamento e a sinalización de zonas para
o seu paso; e as técnicas de recollida de mangas e cables
CA2.5 Garantiuse a compatibilidade dos niveis requiridos de sinal de entrada e
saída entre os equipamentos do sistema.
CA2.6 Aplicáronse os protocolos e seguíronse as secuencias no proceso de
conexión e desconexión, segundo a tipoloxía do sinal (acometida eléctrica, sinais
de alto nivel, sinais de liña, sinais de micro, reloxo, datos, RF, etc.) para evitar
avarías no cableamento e nos equipamentos, garantindo o seu funcionamento.
CA2.7 Aplicáronse técnicas de conexión dos micrófonos segundo a súa tecnoloxía de funcionamento
(condensador, dinámico e RF sintonizada).
CA2.8 Conectáronse micrófonos especiais (de contacto, parabólicos, PZM, etc.),
segundo as necesidades do proxecto.
CA5.8 Identificáronse os factores e situacións de risco nos procesos de instalación
de son; a normativa e os procesos de prevención de riscos laborais nas
infraestruturas de son; as técnicas de manipulación e desprazamento de obxectos
de peso; a aplicación de normas de seguridade ao voar equipamentos de son; as
zonas e factores de seguridade; as cargas dinámicas e estáticas; os equipamentos
de protección individual na montaxe de instalación de son; e a normativa
reguladora na xestión de residuos da montaxe.

TAREFAS AVALIABLES NA 3ª AVALIACIÓN
Na temporalización anual das CAs, o 85% do tempo lectivo do terceiro
trimestre está adicado a:.

Avaliación e
cualificación
do alumnado
durante a
situación de
emerxencia de
saúde pública
ocasionada
polo COVID19

Montaxe e desmontaxe do equipamento de audio e equipamento
auxiliar de monitorado do escenario.
Montaxe e desmontaxe do equipamento de audio e auxiliar de P.A.
Encendido e apagado da cadea básica de electroacústica.
Manexo básico do equipamento electroacústico e de
audiofrecuencia asociado a unha sonorización dun espectáculo.
Esta temporalización dos montaxes prácticos é obrigatoria dado que no
primeiro e segundo trimestres os espazos e o equipamento necesarios para
desenvolver ditos montaxes é utilizado polos alumnos de 2º de Son para
audiovisuais e espectáculos.
Ao longo do primeiro e o segundo trimestres realizáronse 23 probas escritas
que foron corrixidas e entregadas aos alumnos.
Por todo isto, o 12 de marzo referíuselle aos alumnos que repasaran os
contidos impartidos, cos ampliaran a partires da bibliografía dada ao
comezo do curso, e que volveran a refacer as devanditas probas escritas.
A supervisión das tarefas encargadas farase de xeito individual e
personalizado con cada un dos alumnos. Se non fora posible, puntuarase a
tódolos alumnos con un 5 nas actividades a realizar durante a situación de
emerxencia.

RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS
DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN
Dependendo dos CAs pendentes de superar, o alumnado terá que subir
unha ou varias tarefas online ou realizar unha proba obxectiva. Farase no
mes de xuño.

CUALIFICAC
IÓN FINAL
DO MP

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 20202 da
Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa
Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na Programación

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE
E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO DE 1º

Electroacústica

Ciclo

Son para audiovisuais e espectáculos

Réxime

Ordinario

Docente

Luís Martín Landeira
UD1
CA1.1 Relacionáronse os elementos da instalación eléctrica coa simboloxía e
os esquemas normalizados.
CA1.2 Identificáronse as fases, o neutro e a toma de terra, realizando
medicións nun cadro de corrente trifásica
CA1.3 Realizouse a conexión dun cadro monofásico ás bornas de conexión
da subministración eléctrica
CA1.4 Realizouse a conexión dun cadro de corrente trifásica aos bornes da
subministración eléctrica.
CA1.5 Comprobouse o funcionamento dos elementos dun cadro de
protección eléctrica (magnetotérmico, diferencial, toma de terra, etc.) con
respecto á función que realizan.

Aprendizaxes e
competencias

CA1.6 Fabricáronse cables de corrente (prolongadores, regretas de corrente,
adaptadores, etc.), utilizando conectadores schuko, CEE form, powercon,
etc., co cable apropiado.
CA1.7 Manipuláronse materiais, ferramentas e equipamentos de medida,
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
UD2
CA2.1 Comprobouse o comportamento dos compoñentes electrónicos
pasivos (resistencias, indutores, condensadores, etc.) empregados en distintos
tipos de filtros de cruzamento pasivos (butterworth, bessel, linkwitz-riley,
etc.) e ordes (primeira, segunda, cuarta, etc.), realizando medicións da
resposta de frecuencia e fase das súas saídas.

CA3.6 Seleccionáronse altofalantes, segundo as necesidades dun proxecto,
que reproduzan coa maior calidade e eficacia o programa sonoro nun espazo
acoutado, a partir da súa resposta de frecuencia, sensibilidade, ángulo de
cobertura, potencia, etc.
UD3
CA4.3 Fabricáronse cables para a conexión analóxica entre equipamentos
(micrófonos, mesas, procesadores, amplificadores, altofalantes, etc.) cun
sinal a nivel de micrófono, liña ou altofalante, e comprobáronse logo da súa
realización.
UD5
CA4.2 Determináronse as causas de ruídos inducidos, perdas de sinal e
mingua da relación de sinal/ruído na utilización de sinais balanceados
(simétricos ou asimétricos) ou non balanceados.
CA4.3 Fabricáronse cables para a conexión analóxica entre equipamentos
(micrófonos, mesas, procesadores, amplificadores, altofalantes, etc.) cun
sinal a nivel de micrófono, liña ou altofalante, e comprobáronse logo da súa
realización.

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante
a situación de
emerxencia de
saúde pública
ocasionada polo
COVID-19

TAREFAS AVALIABLES NA 3ª AVALIACIÓN
Na temporalización anual das CAs, o 85% do tempo lectivo do
terceiro trimestre está adicado a:
Aprendizaxe do manexo dos sonómetros
Medición magnitudes eléctricas,(monofásica/trifásica)
Elaboración de liñas eléctricas/electroacústicas /audio xeral.
As medicións acústicas son realizadas nos montaxes prácticos do
módulo Instalacións de son, podendo deste xeito distribuír en
diferentes tarefas ao total do alumnado. Esta temporalización é
obrigatoria dado que no primeiro e segundo trimestres os espazos e o
equipamento necesarios para desenvolver ditos montaxes é utilizado
polos alumnos de 2º de Son para audiovisuais e espectáculos.
Ao longo do primeiro e o segundo trimestres realizáronse trinta
probas escritas que foron corrixidas e entregadas aos alumnos.
Por todo isto, o 12 de marzo referíuselle aos alumnos que repasaran
os contidos impartidos, cos ampliaran a partires da bibliografía dada
ao comezo do curso, e que volveran a refacer as devanditas probas
escritas.
A supervisión das tarefas encargadas farase de xeito individual e
personalizado con cada un dos alumnos. Se non fora posible,
puntuarase a tódolos alumnos con un 5 nas actividades a realizar
durante a situación de emerxencia.

RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS
DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN
Dependendo dos CAs pendentes de superar, o alumnado terá que
subir unha ou varias tarefas online ou realizar unha proba obxectiva.
Farase no mes de xuño.

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de

CUALIFICACIÓN 20202 da Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa
FINAL DO MP
Mantéñense os
Programación

criterios

de

cualificación

establecidos

na

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia de saúde
pública ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO

Son para audiovisuais (SPA)

Ciclo

Son para audiovisuais e espectáculos

Réxime / Modalidade
(ordinario/modular/distancia)

Ordinario

Docente

Sergio Frade Fraga
•

•

•
Aprendizaxes e
competencias (mínimos
esixibles)

•

•
•

•

Determinouse o micrófono máis adecuado ás necesidades
comunicativas do proxecto, atendendo á súa directividade,
sensibilidade, resposta en frecuencia, impedancia, relación entre
sinal e ruído, etc.
Axustouse o emprazamento e o direccionamento dos micrófonos
respecto á fonte sonora e ao desenvolvemento da acción
narrativa.
Graváronse materiais sonoros de recurso para cubrir posibles
carencias en fases posteriores da produción audiovisual.
Desagregouse o guión técnico de son para televisión ou
radiofónico atendendo á súa orde temporal, secuencial e
expresiva.
Realizáronse os efectos de cuñas, cortinas e outros recursos,
transmitindo o efecto narrativo e comunicativo desexado.
Preparáronse os materiais externos na orde preestablecida no
guión para a súa reprodución segundo diferentes sistemas de
reprodución.
Realizouse a mestura dunha produción de radio dentro dos niveis
adecuados para a súa emisión ou gravación, garantindo a
intelixibilidade de locutores e locutoras, actores e actrices, artistas
e persoas invitadas, segundo os planos sonoros determinados no
proxecto.

AVALIACIÓN 3º Trimestre
•

•

•

Avaliación e cualificación do
alumnado durante a situación de
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19

Entrega Traballo 1:Preproducción y deseño da grabación dun
programa de radio cultural de 1 hora de duración. Peso: 33% da 3ª
evaluación
Entrega Traballo 2: Investigación e análise comparativo de
diferentes elementos de microfonía inalámbrica. 33% da 3ª
evaluación
Entrega Traballo 3: Investigación e análise comparativo de
diferentes elementos de microfonía para produccions
cinematográficas. 33% da 3ª evaluación

Proba presencial no mes de xuño con cuestións teóricas e
exercicios prácticos:
•

PARTE TEÓRICA. Consistirá en 20 preguntas de resposta corta
Peso: 50% •

•

PARTE PRÁCTICA consistirá nunha serie de exercicios nos que
o alumno demostrará os coñecementos no uso e manexo de
material específico así como os coñecementos prácticos do
módulo. Peso: 50%

Se non é posible a realización de dita proba presencial, esta será
substituida por:

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

•

Entrega traballo final contidos teórico prácticos das diferentes
unidades didácticas. Peso 100%

•

Proba oral para cotexar a autoría de dito trabajo.

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso
2019/20
•

Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia
de saúde pública ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO de 1º
Ciclo
Réxime
Docente

Aprendizaxes e
competencias
(mínimos esixibles)

Comunicación audiovisual e expresión sonora
Son para audiovisuais e espectáculos

Ordinario
Mª José Vázquez Hernández
UD2
CA1.1 Utilizáronse as posibilidades expresivas e comunicativas
dos elementos que configuran a fonoesfera dun proxecto sonoro,
audiovisual ou de espectáculos.
CA1.6 Seleccionáronse as pasaxes musicais clásicas ou
modernas máis acaídas segundo a época e o estilo do proxecto
de ambientación musical.
CA2.3 Recoñecéronse e clasificáronse por familias, subfamilias,
mecanismos de produción sonora, características e agrupacións
musicais os instrumentos empregados na interpretación de
composicións musicais, a partir da escoita e da análise de obras
pertencentes a diferentes estilos e épocas.
CA2.4 Interpretouse a intención comunicativa de pasaxes
musicais a partir da escoita e a análise de obras pertencentes a
diferentes estilos.
CA5.1 Examináronse modelos de guións técnicos de son
segundo as características específicas dos tipos estandarizados
de proxectos sonoros, audiovisuais e de espectáculos.
UD3
CA1.3 Utilizáronse os recursos técnicos dispoñibles, tendo como
meta a consecución da intención comunicativa.
CA1.4 Relacionáronse os elementos sonoros cos elementos
visuais dun proxecto audiovisual ou de espectáculos, e
xustificáronse as accións e as eleccións con base na definición
de xénero, subxénero, época, accións, lugares, personaxes,
sentimentos, etc.

CA1.5 Utilizáronse os contrastes, golpes musicais, encadeados,
fundidos, fondos e ambientes obxectivos e subxectivos no
deseño dun proxecto de ambientación sonoro, audiovisual e de
espectáculos.
CA2.8 Apreciáronse e recoñecéronse os beneficios xerados pola
utilización correcta e creativa das posibilidades da gravación e
mestura de material sonoro ou musical, diferenciando tipos de
gravación, manipulacións do sinal e efectos, e relacionando estes
parámetros co xénero, o tipo ou a forma de audiovisual e a súa
intención comunicativa.
CA3.1 Analizáronse as características das bandas sonoras de
produtos audiovisuais segundo a súa tipoloxía e o seu estilo.
CA3.2 Desagregouse a banda sonora dunha produción sonora,
audiovisual ou de espectáculo para determinar as características
dos recursos da linguaxe sonora que haxa que empregar na súa
construción
CA3.4 Determináronse os cortes, os movementos, os fundidos,
os encadeamentos e outros elementos sintácticos da banda
sonora.
CA3.5 Especificáronse no proceso de deseño da banda sonora
as interaccións de sons, música e voces
CA3.8 Avaliouse o resultado final obtido na realización dunha
banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de
espectáculo, consignando o grao de consecución dos obxectivos
comunicativos e as posibilidades de mellora.
CA5.1 Examináronse modelos de guións técnicos de son
segundo as características específicas dos tipos estandarizados
de proxectos sonoros, audiovisuais e de espectáculos
CA5.5 Definíronse os planos sonoros, as duracións e os
coleamentos na elaboración de guións técnicos de son para
proxectos sonoros ou audiovisuais.
CA5.6 Planificáronse os recursos sonoros propios do son, o
ruído, o silencio, a música e a voz en relación cos elementos
visuais da produción audiovisual, en función dun resultado
comunicativo desexado.

TAREFAS AVALIABLES NA 3ª AVALIACIÓN
• Exercicios repaso: 10%
• Traballo CA2.3: 20%
• Suposto práctico sobre os criterios de avaliación CA1.4, CA2.8,
CA3.1,CA3.2, CA3.4, CA3.5, CA3.8, CA5.6 : 70%

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante a
situación de
emerxencia de saúde
pública ocasionada
polo COVID-19

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

Todas as tarefas e contidos serán subidos ao grupo de correo
electrónico creado a tal efecto. Os alumnos recibirán a nota
obtida nos exercicios a través dese medio.
RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS
DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN
A recuperación será individualizada. Dependendo dos CAs
pendentes de superar, o alumnado terá que subir unha ou varias
tarefas online ou realizar unha proba obxectiva. Farase no mes
de xuño.
Se non fose posible, realizarase mediante unha proba alternativa
por medios virtuais, ou poderase substituír a proba única pola
elaboración de varios traballos, tarefas, supostos prácticos, ou
outras actividades relacionadas co contido a recuperar que podan
servir como probas obxectivas de avaliación da recuperación.

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020
da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso
2019/20

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación
de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO

PLPS
(Planificación de Proxectos de Son.
1º Curso)

Ciclo

CS DE SON PARA AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

Réxime / Modalidade
(ordinario/modular/distancia)

ORDINARIO

Docente

Esther Rodríguez Álvarez

Aprendizaxes e
competencias (mínimos
esixibles)

CA1.1 - Definiuse o target ao que vai destinado o
produto, analizando factores como a franxa de idade,
a condición cultural e socioeconómica, a amplitude do
colectivo humano, o poder de convocatoria do artista,
etc.
CA1.5 - Establecéronse as fases e os procesos
necesarios para levar a cabo o proxecto
(preprodución, captación, rexistro, posprodución,
masterización e reprodución), para a consecución
óptima do produto final.
CA1.7 - Realizouse un orzamento máximo dos
elementos técnicos necesarios para a posta en
marcha do proxecto, a partir das configuracións
tecnolóxicas que cumpra utilizar (formatos de
gravación e reprodución, número de mesas de
mesturas, requisitos das estacións de traballo, etc.).
CA3.1 - Desagregáronse as necesidades técnicas
necesarias para a produción dun proxecto a partir do
rider técnico.
CA3.6 - Decidiuse a cantidade de persoal técnico
para a efectiva consecución do proxecto no prazo e
na forma previstos.
CA3.7. Estimáronse as características técnicas,
funcionais e profesionais dos recursos humanos
necesarios para a posta en marcha do proxecto, a
partir da lectura da súa documentación técnica.
CA2.5 - Realizouse un plano da instalación coas
posicións que ocuparán os equipamentos de son
CA5.1 - Ordenáronse secuencialmente todas as
necesidades anteriores, en función da información
subministrada polo guión da obra audiovisual ou
radiofónica, o libreto teatral ou o rider dun
espectáculo.
CA5.6 - Elaborouse un plan de traballo en que se
relacione cada fase coas necesidades en canto a
equipamento, recursos humanos e tempo necesario.

CA5.8. Realizouse unha previsión orzamentaria
máxima das necesidades do equipo humano
necesario, a partir da análise da complexidade técnica
do proxecto, valorando aspectos como o número de
grupos de traballo e os papeis desempeñados por
cada un destes.

Tarefas/Probas no 3º trimestre:
-

Avaliación e cualificación do
alumnado durante a situación de
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

Cuestionario orzamento: 10%
Cuestionario repaso: 15%
Deseño proxecto son: 75%

Actividades de recuperación:
Para o alumnado que non supere o módulo
realizáranse actividades de recuperación,
individualizadas, acordes cos criterios de
avaliación non superados no 1º e 2º trimestre, e
consistentes en tarefas online ou nunha proba.
A proba terá lugar en xuño e realizarase de
forma presencial se as autoridades sanitarias e
educativas o permiten. Se non, realizarase de
forma telemática.
A cualificación final do módulo aplica as
instrucións do 27 de abril de 2020 da Dirección
Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa para o desenvolvemento
do terceiro trimestre do curso 2019/20.
Os criterios de cualificación son os recollidos na
programación, adaptados no terceiro trimestre
segundo a distribución de tarefas anteriormente
desagregada. No caso do alumnado que tivese
as dúas primeiras avaliacións aprobadas, a
cualificación final do módulo non será inferior á
media ponderada desas dúas avaliacións.

DEPARTAMENTO DE FOL
(Modificación debido á situación
de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO

FOL

Ciclo

CS DE SON PARA AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

Réxime / Modalidade (ordinario/modular/
distancia)

ORDINARIO

Docente

MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ RIVEIRO
U5
CA4.8.1 -Confeccionouse correctamente un CV adaptado a
unha oferta de traballo no sector audiovisual
CA4.8.2.1 -Realizouse unha entrevista de traballo respondendo
por escrito de forma adecuada ás preguntas propostas
CA4.8.3 -Elaborouse un vídeo currículo axeitado para o perfil
profesional do título, realista e creativo.
U8

Aprendizaxes e competencias
(mínimos esixibles)

CA1.6 -Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da
saúde no sector de produción e realización de audiovisuais e
espectáculos.
CA3.2 -Clasificáronse os xeitos de organización da prevención
na empresa en función dos criterios establecidos na normativa
sobre prevención de riscos laborais
CA3.3 -Determináronse os xeitos de representación das persoas
traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.
CA4.2 -Analizouse o significado e o alcance da sinalización de
seguridade de diversos tipos
CA4.3 -Seleccionáronse os equipamentos de protección
individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas
U9
CA3.2.1 - Detectar cando é necesario aplicar a RCP
CA3.3 - Aplicar correctamente as técnicas ante unha
hemorraxia, queimadura, fractura, luxación ou torcedura

TAREFAS AVALIABLES NA 3ªAV
- U5_ CV: 20%
- U5_Vídeo CV: 25%
- U5_Entrevista: 15%
- Tarefa da U8: 25%
- Exercicios U8-U9: 15%

Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de saúde
pública ocasionada polo COVID-19

Todas as tarefas serán subidas a aulacesga. O alumnado
recibirá a nota obtida en cada unha das tarefas mediante ese
medio.
RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS DA 1ª E
2ªAV
-

A recuperación será individualizada. Dependendo dos CAs
pendente de superar, o alumnado terá que subir unha ou
varias tarefas online ou realizar unha proba obxectiva.
Farase no mes de xuño

-

A Proba realizarase de forma presencial (e por escrito), se
a situación de emerxencia o permitise. Se non fose posible,
realizarase de forma oral por vídeo conferencia.

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:
-

Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

-

En caso do alumnado que tivese as dúas primeiras
avaliacións aprobadas, a cualificación final do módulo non
será inferior á media ponderada desas dúas avaliacións.

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE
E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada polo
COVID-19)
MÓDULO

COMUNICACIÓN E EXPRESIÓN SONORA

Ciclo

CS SONS PARA AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

Réxime

ORDINARIA

Docente

LAURA LÓPEZ ÁLVAREZ

Período de Actividades de Recuperación

Aprendizaxes e
competencias

CA1.4. Relacionáronse os elementos sonoros cos elementos
visuais dun proxecto audiovisual ou de espectáculos, e
xustificáronse as accións e as eleccións con base na definición
de xénero, subxénero, época, accións, lugares, personaxes,
sentimen- tos, etc.
CA1.5. Utilizáronse os contrastes, golpes musicais,
encadeados, fundidos, fondos e ambientes obxectivos e
subxectivos no deseño dun proxecto de ambientación sono- ro,
audiovisual e de espectáculos.
CA1.6. Seleccionáronse as pasaxes musicais clásicas ou
modernas máis acaídas se- gundo a época e o estilo do
proxecto de ambientación musical.
CA2.1. Realizouse a análise formal dunha obra musical,
determinando o xénero, a época, o estilo, a forma, o compás, o
ritmo, a arritmia, a poliritmia, a harmonía, a consonancia, a
disonancia, a melodía, a amelodía, o fraseamento, a
articulación, a tonalidade ou atonalidade, o cromatismo, a
instrumentación, a orquestración, o arranxo, a tímbrica, a
textura, a dinámica, as matizacións e a súa disposición na
obra.
CA2.3. Recoñecéronse e clasificáronse por familias,
subfamilias, mecanismos de produción sonora, características
e agrupacións musicais os instrumentos emprega- dos na
interpretación de composicións musicais, a partir da escoita e
da análise de obras pertencentes a diferentes estilos e épocas.
CA2.4. Interpretouse a intención comunicativa de pasaxes
musicais a partir da escoi- ta e a análise de obras pertencentes
a diferentes estilos.

1

Aprendizaxes e
competencias

CA2.5. Recoñecéronse os tipos e as categorías da voz
humana e as súas calidades, os mecanismos básicos da
fonación no ser humano, así como as peculiaridades da
linguaxe falada e os seus elementos diferenciadores, a partir
da escoita e da análise de diversos documentos sonoros.
CA2.7. Valorouse a diferenza entre as frecuencias ISO e as
notas musicais.
CA3.1. Analizáronse as características das bandas sonoras de
produtos audiovisuais segundo a súa tipoloxía e o seu estilo.
CA3.2. Desagregouse a banda sonora dunha produción
sonora, audiovisual ou de espectáculo para determinar as
características dos recursos da linguaxe sonora que haxa que
empregar na súa construción.
CA3.4. Determináronse os cortes, os movementos, os
fundidos, os encadeamentos e outros elementos sintácticos da
banda sonora.
CA5.2. Relacionouse a funcionalidade narrativa e expresiva
dos efectos e os signos de puntuación da linguaxe sonora e
audiovisual, así como a súa corrección técnica, coa
transmisión comprensiva da mensaxe nunha produción sonora
ou audiovisual.
CA5.5. Definíronse os planos sonoros, as duracións e os
coleamentos na elaboración de guións técnicos de son para
proxectos sonoros ou audiovisuais.
CA5.6. Planificáronse os recursos sonoros propios do son, o
ruído, o silencio, a mú- sica e a voz en relación cos elementos
visuais da produción audiovisual, en función dun resultado
comunicativo desexado.
CA6.1. Examináronse os fundamentos básicos da audición
humana, a súa anatomía e a súa fisioloxía.
CA6.2. Analizáronse os problemas, as disfuncións, as doenzas
e os traumatismos máis habituais do sistema auditivo
relacionados coa xenética, a idade, a exposición a estímulos
daniños ou a contaminación acústica.
CA7.1. Determináronse os fundamentos básicos da fonación
humana, anatomica- mente e fisioloxicamente.

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante a
situación de emerxencia
de saúde pública
ocasionada polo
COVID-19

Proba presencial no mes de xuño con cuestións teóricas e
teórico-prácticas sempre que as autoridades sanitarias así
o aconsellen.
• Parte teórica e teórico-práctica. Consistira nunha
proba de preguntas e respostas tipo test. Peso: 100%
Se non fose posible realizar esta proba presencial, realizaríase
unha proba oral por vídeoconferencia e a realización das
seguintes tarefas prácticas:
• Análise sonoro dunha reportaxe radiofónica.
• Análise sonoro dunha peza audiovisual.
• Análise comparación músicas históricas.
Deste xeito, a proba oral tería un peso de 60% e as diferentes
tarefas un 40%.

2

CUALIFICACIÓN FINAL
DO MP

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril
de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa para o desenvolmento do
terceiro trimestre.
Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

3

DEPARTAMENTO DE FOL
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO DE 2º

EIE

Ciclo

CS DE SON PARA AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

Réxime

Ordinario

Docente

MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ RIVEIRO
Período de Actividades de Recuperación
U2
CA3.2 - Analizáronse as formas xurídicas da empresa e
determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en
relación coa súa idea de negocio.
CA3.4 - Especificouse o grao de responsabilidade legal das
persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica
elixida.
CA3.5 - Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada
forma xurídica de empresa
U3

Aprendizaxes e competencias

CA4.9 - Calculáronse os custes de persoal, incluíndo as cota
patronal á Seguridade Social
U7
CA4.2 - Describíronse as técnicas básicas de análise da
información contable, en especial no referente ao equilibrio da
estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da
empresa.
U8
CA4.4.1 - Distinguíronse as características fundamentais dos
distintos documentos de carácter comercial e contable

Proba presencial no mes de xuño con cuestións teóricas, supostos
prácticos de resposta breve e exercicios de cálculo numérico:

Avaliación e cualificación do alumnado
durante a situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19

-

Preguntas de resposta breve sobre U2: 30%

-

Suposto práctico sobre U3: 20%

-

Cálculo do Punto Morto (a entregar online): 20%

-

Preguntas sobre fontes de financiamento: 15%

-

Preguntas de resposta breve sobre documentación
administrativa e comercial: 15%

Se non é posible a realización de dita proba presencial, esta será
substituída por:
-

Tarefa sobre Punto Morto (online, aulacesga): 20%

-

Suposto práctico sobre U3 (online, aulacesga): 20%

-

Exame oral por vídeo conferencia, con preguntas de
resposta breve sobre U2 (30%), Fontes de
Financiamento (15%) e Documentación administrativa e
comercial da empresa (15%): 60%

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:
CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

-

Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE E
SON
(Modificación debido á situación de emerxencia
de saúde pública ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO

Gravación en estudio

Ciclo

Son para audiovisuais e espectáculos

Réxime / Modalidade
(ordinario/modular/
distancia)

Ordinario

Docente

Mónica Camba
Período de Actividades de Recuperación

A continuación, indícase o nivel mínimo (criterios de avaliación) que se
considera suficiente para acadar a avaliación final positiva do módulo:

- Identificar o contexto máis acaído para unha gravación,
segundo as características acústicas do espazo.

- Comprobar o conexionado e o cableamento entre os distintos
equipos que interveñen na captación.

- Optimizar o timbre da fonte sonora que cumpra captar.
- Seleccionar o contexto máis acaído para gravación de batería,
baixo, guitarras e voz, segundo as características acústicas do
estudio da escola.

- Deseñar a estratexia de captación para batería, baixo, guitarras
e voz, seleccionando e axustando micrófonos, soportes de
micrófono e entradas de liña.

- Detectar e corrixir os problemas de fase derivados da
Aprendizaxes e
competencias

captación multimicrofónica axustando a colocación e o
direccionamento dos micrófonos ou mediante o uso de
inversores de polaridade.

- Identificar os sistemas de monitorización nas cabinas de
control dos estudios.

- Axustar os sistemas de monitorización para que os intérpretes
reciban a súa escoita.

- Establecer o volume de audición axeitado para a escoita na
monitorización das persoas que fagan a interpretación musical.

- Comprobar o estado e a configuración do retorno de audio
para poder comunicarse coas persoas presentes na sala de
gravación.

- Permitir establecer unha comunicación entre os intérpretes da
sala de gravación e a cabina de control.

- Comprobar os valores das magnitudes e dos parámetros dos
sinais a través de VU-metros e picómetros.

- Detectar e arranxar os problemas de conexións, cambiando os
elementos defectuosos.

- Determinar a orde máis adecuada segundo os ítems que se vaian
gravar.

- Seleccionar, configurar, definir e axustar os equipamentos que
interveñen na gravación multipista no estudio da escola.

- Determinar as características técnicas da gravación dun proxecto de
son en canto ao seu formato, frecuencia de mostraxe e resolución.

- Axustar correctamente os sinais de entrada a cada pista e os
parámetros do gravador para proceder á gravación, optimizando a
relación sinal-ruído.

- Gravar secuencialmente os distintos instrumentos segundo o plan de
gravación.

- Levar o control dos sinais sonoros gravados, repetindo as tomas
cando non se cumpra os obxectivos técnicos.

Aprendizaxes e
competencias

- Almacenar o material gravado correctamente identificado.
- Cubrir un parte de gravación das tomas realizadas.
- Determinar os dispositivos controladores, instrumentos musicais e
sintetizadores necesarios na produción.

- Editar os sinais de audio para a realización da mestura, valorando o
procesamento necesario para obter un resultado equilibrado.

- Identificar as necesidades de edición e procesamento dunha
produción para obter un resultado equilibrado.

- Axustar os equipamentos utilizados na mestura, procesamento e
automatización do sinal.

- Determinar o enrutamento do sinal dentro da cadea de procesos
entre os equipos que hai no estudio da escola.

- Axustar os sinais de entrada e saída de compresores, portas de ruído,
-

ecualizadores, unidades de reverb e delay, así como a súa
proporción.

- Seleccionar as ferramentas de automatización de volume e panorama
para un maior control de procesamento.

- Utilizar as ferramentas de automatización de volume e panorama para
un maior control de procesamento.

- Panoramizar os sinais para obter o panorama estereofónico da
Aprendizaxes e
competencias

mestura desexada.

- Seleccionar os formatos máis apropiados para a exportación e
gardado das mesturas finais para a súa posterior masterización.

- Exportar e gardar as mesturas finais da produción no formato máis
apropiado para a súa posterior masterización.

- Realizar escoitas analíticas, analizando o resultado final obtido e a súa
adecuación ao proxecto.

Os alumnos que non acadasen unha cualificación final positiva no
segundo trimestre, desenvolverán unha serie de actividades de
recuperación, repaso e reforzo deseñadas para que podan ser
realizadas de xeito autónomo, identificando que aspectos do
módulo non asimilaron correctamente e tomando como referentes
os mínimos exixibles especificados na programación.

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante a
situación de
emerxencia de saúde
pública ocasionada
polo COVID-19

Estas actividades estarán formadas por distintos traballos,
exercicios e tarefas orientados a responder ás necesidades
educativas e características de cada alumno, en base ás
aprendizaxes desenvolvidas durante os dous trimestres anteriores
a fin de priorizar a avaliación continua, formativa e integradora.
Para aquelas competencias que non podan ser avaliadas mediante
este tipo de actividades, realizaranse probas de tipo teóricopráctico de xeito telemático, no caso de que non sexa posible
realizalas de forma presencial en base ás recomendacións das
autoridades sanitarias.
En base ao peso dos criterios de avaliación na cualificación das
distintas unidades didácticas impartidas:
- O 25% da cualificación corresponderá ao conxunto dos
traballos e tarefas de recuperación desenvolvidas en base aos
resultados de aprendizaxe impartidos no 1º trimestre
- O 15 % da cualificación corresponderá a unha proba teóricopráctica que englobará aqueles criterios de avaliación
correspondentes ao 1º trimestre non avaliados mediante as
actividades anteriores

- O 40 % da cualificación corresponderá a unha proba teóricopráctica que englobará os criterios de avaliación
correspondentes ao 2º trimestre non avaliados mediante as
actividades anteriores

Avaliación e
cualificación do
alumnado durante a
situación de
emerxencia de saúde
pública ocasionada
polo COVID-19

- O 20 % da cualificación corresponderá a unha proba teóricopráctica que englobará os criterios de avaliación
correspondentes ao 2º trimestre non avaliados mediante as
actividades anteriores.
No caso de que o alumnado non leve a cabo correctamente as
actividades de recuperación deseñadas, será convocado para
realizar unha proba telemática de carácter teórico-práctico, se a
situación sanitaria non permite a realización de probas
presenciais no centro. Esta proba englobará os distintos
resultados de aprendizaxe asociados ao módulo, debendo obter
nese caso unha nota de 5 sobre 10 para acadar unha cualificación
positiva na materia.

A cualificación definitiva deste módulo farase efectiva na
avaliación final. Nos módulos superados durante o período
ordinario, a cualificación final coincidirá coa obtida na segunda
avaliación.
Se os alumnos que non acadasen a cualificación final positiva no
segundo trimestre levan a cabo correctamente todas as actividades
de recuperación deseñadas para eles, superarán o módulo.

CUALIFICACIÓN FINAL
DO MP

A cualificación será numérica, entre un 1 e un 10 sen decimais,
atendendo ao criterio de que se se obtén unha cualificación con
decimais, esta aproximarase á unidade inmediatamente anterior
se non acada o 0,50 ou a inmediatamente posterior se a supera.
No caso de que se obteña unha cualificación final superior a 4,5 e
inferior a 5, a cualificación final será un 4.
Segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa para o desenvolmento do terceiro trimestre
do curso 2019/20, a avaliación realizarase atendendo ao carácter
continuo da mesma, e tendo en conta o regulado no artigo 27.3 da
Orde de 12 de xullo de 2011, a partir das avaliacións anteriores e
ás actividades desenvoltas durante este período, sempre que iso
favoreza ao alumnado, valorando especialmente o grao de
desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias
imprescindibles.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO

Control de Son en Directo
Ciclo Superior Técnico de Son para Audiovisuais e
Espectáculos

Ciclo
Réxime / Modalidade (ordinario/
modular/distancia)
Docente

Ordinario
Ricardo Spencer de Albuquerque

Período de Actividades de Recuperación

Aprendizaxes e competencias

U1
CA1.1 - Comprobouse a agrupación de todas as entradas
da mesa de mesturas, diferenciando os tipos de sinal, os
instrumentos e as voces segundo o raider ou
documentación do proxecto.
CA1.2 - Axustáronse os niveis dos sinais para asegurar
unha boa relación entre sinal e ruído, e ausencia de
distorsión.
CA1.4 - Configuráronse os envíos a procesadores
externos, inseríronse ou enviáronse por sistema auxiliar,
logo de elixir os tipos de cable necesarios para esta tarefa
ou a asignación virtual, no caso de procesadores internos.
CA1.5 - Axustáronse os parámetros dos procesadores de
dinámica, frecuencia e tempo de sinal procesado
(instrumentos musicais, voces e fontes pregravadas).
CA1.7 - Consignáronse sobre o rider ou a documentación
do proxecto, se os houber, os cambios producidos na
adaptación ás características concretas dos equipamentos
dispoñibles.
U2
Configuráronse os envíos da mesa de mesturas aos
monitores de escenario, para garantir unha escoita
independente por cada destinatario que o necesite (actores
e actrices, músicos e músicas, cantantes, relatores e
relatoras, etc.).
CA2.3 - Realizouse unha premestura como referencia
inicial para cada envío, cos sinais que se estimen
necesarios e que serán susceptibles de modificación
durante as posteriores probas de son.

Aprendizaxes e competencias

CA2.4 - Axustouse a presión sonora de cada envío para
asegurar o nivel axeitado para cada destinatario (actores e
actrices, músicos e músicas, cantantes, relatores e
relatoras, etc.), garantindo que teñan unha referencia de
escoita óptima.
U3
CA3.1 - Colocouse a microfonía e as escoitas no oído,
logo de elixir os soportes que mellor conveñan e
respectando as necesidades de maquillaxe e vestiario, ou
da execución dos instrumentos.
CA3.2 - Aplicouse a técnica de captación que haxa que
empregar (multimicrofónica, por seccións, pares estéreo
separados ou coincidentes, etc.) e as súas posibles
combinacións, segundo a natureza e a colocación das
fontes sonoras, os planos sonoros e as necesidades
comunicativas do proxecto.
CA3.3 - Realizouse o axuste, o procesamento e a
ecualización de cada micrófono coa fonte sonora á que se
asignara, mediante a súa comprobación de xeito individual,
por grupos e, finalmente, con todos os elementos á vez.
CA3.4 - Deseñouse un sistema de recepción e envío que
asegure a redundancia e a cobertura dos posibles
imprevistos
U4
A4.2 - Monitorizáronse os sinais, primeiro individualmente,
para comprobar que manteñan a calidade requirida, e logo
combinados entre si, para asegurar o cumprimento dos
requisitos correctos de suma, tales como fase, nivel,
distorsión, etc.
CA4.3 - Modificáronse os parámetros dos procesadores
de frecuencia, dinámica e tempo, para asegurar o
mantemento da calidade dos sinais que o requiran.
CA4.7 - Configurouse correctamente o envío dos sinais
para permitir a súa gravación, axustando adecuadamente
os equipamentos de gravación e asegurándose de que se
cumpran as necesidades do proxecto.
CA3.4 - Mesturouse o son do proxecto sonoro, realizando
operacións cos sinais na mesa de mesturas como mutear
ou desmutear canles, panoramizar instrumentos, usar as
funcións de PFL ou solo, monitorizar os niveis dos sinais e
realizar a mestura artística, conseguindo unha escoita
axustada.

Aprendizaxes e competencias

U5
CA5.1 - Avaliouse criticamente o desenvolvemento do
evento e o seu resultado sonoro, identificáronse as partes
en que a operación e a mestura poidan mellorar, e
propuxéronse accións para a súa resolución.
CA5.2 - Valorouse a pertinencia das texturas sonoras
conseguidas e a súa achega ao resultado artístico
esperado.
CA5.3 - Consignáronse os imprevistos xurdidos durante o
desenvolvemento do evento e identificáronse as causas
que os produciron para evitar a súa repetición en
operacións posteriores.
Proba presencial no mes de xuño con cuestións
teóricas e exercicios prácticos.

• PARTE TEÓRICA. Consistirá en 60 preguntas tipo test.
Peso: 50%
• PARTE PRÁCTICA consistirá nunha serie de exercicios
nos que o alumno demostrará os coñecementos no uso e
manexo de equipos específicos así como os
coñecementos prácticos do módulo. Peso: 50%
Se non é posible a realización de dita proba presencial,
esta será substituída por:
Avaliación e cualificación do
alumnado durante a situación de • Tarefa práctica unidad 01: Conexionado de los equipos:
15%
emerxencia de saúde pública
• Tarefa práctica unidad 04: Configuración de mesas: 20%
ocasionada polo COVID-19
• Tarefa práctica unidade 05: Selección de microfonia 15%
• Exame oral por videoconferencia, con preguntas de
resposta breve sobre
- Configuración de instalación de son (10%)
- Instalción equipamiento de son para directo (15%)
- Micrófonos e monitores (10%)
- Mestura de son en direto :(15)

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de
abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación. FP e
Innovación Ed:
- Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE
E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)
AXUSTES DE SISTEMAS DE SONORIZACIÓN

MÓDULO

CS SONS PARA AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

Ciclo
Réxime

ORDINARIA

Docente

LAURA LÓPEZ ÁLVAREZ
Período de Actividades de Recuperación

Aprendizaxes e
competencias

UD1
CA1.1 Adaptouse o sistema de sonorización ao espazo e ao
tipo de evento que cumpra sonorizar, especificando o tipo de
deseño acústico ou electroacústico, os niveis de traballo, o
posicionamento dos altofalantes, a intelixibilidade, a imaxe
sonora e a percepción do espazo.
CA1.2 Dispuxéronse os arrays dos altofalantes nos planos de
deseño técnico do espazo que haxa que sonorizar, avaliando
as interaccións acústicas positivas e negativas producidas
entre os altofalantes, sistemas ou subsistemas,
nomeadamente nas zonas de solapamento.
CA1.4 Realizouse a predicción da resposta dos equipamentos
de captación e reproducción de son no espazo que se vaia a
sonorizar, mediante a aplicación de programas de simulación.
UD2
CA1.3 Valoráronse os factores degradantes que interveñen na
resposta do sistema de son, como superficies reflectantes,
condicións atmosféricas dinámicas, absorción do público e
interacción entre altofalantes, e como afectan á medición e á
interpretación dos resultados.
CA3.3 Xustificouse a introducción do retardo na canle de
referencia cando se realizan medicións con función de
transferencia.
CA3.6 Avaliáronse os trazados de resposta de fase, frecuencia
e coherencia na medición do sistema, para mellorar a
reproducción do sistema de sonorización nos aspectos
debidos ás reflexións arquitectónicas do son, á interacción
entre subsistemas e á contaminación acústica ambiental.

Aprendizaxes e
competencias

UD3
CA4.6 Adaptouse o deseño técnico dun sistema de
sonorización ao espazo e ao tipo de evento que cumpra
sonorizar, igualando en amplitude e fase a resposta acústica
do sistema, e homoxeneizando a resposta acústica dirixida ao
público.
CA4.7 Comprobáronse os filtros de peine causados pola
interacción entre dous altofalantes cos picos e cancelacións
para distintas frecuencias.
UD4
CA5.1 Estableceuse un sistema de verificación e corrección
de anomalías da posta en marcha dunha instalación fixa de
sonorización (comprobación dos sistemas, comprobación dos
axustes e aliñamento).
CA5.3 Verificouse a angulación e orientación dos sistemas de
altofalantes e detectáronse as anomalías que inflúen na
cobertura sonora e no cumprimento das condicións técnicas
do sistema.
Proba presencial no mes de xuño con cuestións teóricas e
exercicios prácticos sempre que as autoridades sanitarias
así o aconsellen.
•

Parte teórica. Consistira nunha proba tipo test. Peso:
70%

•

Parte práctica. Consistirá nun exercicio escrito práctico
no que o alumno terá que desenvolver un soposto de
configuración de subgraves. Peso: 30%

Avaliación e cualificación
do alumnado durante a
situación de emerxencia Se non fose posible realizar esta proba presencial, realizaríase
unha proba oral por vídeoconferencia e a realización das
de saúde pública
seguintes tarefas prácticas:
ocasionada polo
COVID-19
• Configuracións de subgraves no Ray-end.
•

Exercicio de fase cunha gráfica de fase.

•

Predicción acústica sobre un espazo acoutado co
programa Ease Focus.

Deste xeito, a proba oral tería un peso de 50% e as diferentes
tarefas outro 50%.

CUALIFICACIÓN FINAL
DO MP

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril
de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa para o desenvolmento do
terceiro trimestre.
Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN, IMAXE E SON
(Modificación debido á situación
de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO
Ciclo
Réxime / Modalidade
(ordinario/modular/distancia)
Docente

Control , Edición e Mistura de Son
Ciclo Medio Técnico en Video Disc-Jockey e
Son
Ordinario
Ricardo Spencer de Albuquerque

Período de Actividades de Recuperación
U1
CA1.1 - Comprobouse a agrupación de todas
as entradas da mesa de mesturas,
diferenciando os tipos de sinal, os
instrumentos e as voces segundo o raider ou
documentación do proxecto.
CA1.2 - Axustáronse os niveis dos sinais
para asegurar unha boa relación entre sinal e
ruído, e ausencia de distorsión.
Aprendizaxes e competencias

CA1.4 - Configuráronse os envíos a
procesadores externos, inseríronse ou
enviáronse por sistema auxiliar, logo de elixir
os tipos de cable necesarios para esta tarefa
ou a asignación virtual, no caso de
procesadores internos.
CA1.5 - Axustáronse os parámetros dos
procesadores de dinámica, frecuencia e tempo
de sinal procesado (instrumentos musicais,
voces e fontes pregravadas).
CA1.7 - Consignáronse sobre o rider ou a

documentación do proxecto, se os houber, os
cambios producidos na adaptación ás
características concretas dos equipamentos
dispoñibles.
U2
Configuráronse os envíos da mesa de
mesturas aos monitores de escenario, para
garantir unha escoita independente por cada
destinatario que o necesite (actores e actrices,
músicos e músicas, cantantes, relatores e
relatoras, etc.).
CA2.3 - Realizouse unha premestura como
referencia inicial para cada envío, cos sinais
que se estimen necesarios e que serán
susceptibles de modificación durante as
posteriores probas de son.
CA2.4 - Axustouse a presión sonora de cada
envío para asegurar o nivel axeitado para
cada destinatario (actores e actrices, músicos
e músicas, cantantes, relatores e relatoras,
etc.), garantindo que teñan unha referencia de
escoita óptima.

U3
CA3.1 - Colocouse a microfonía e as escoitas
no oído, logo de elixir os soportes que mellor
conveñan e respectando as necesidades de
maquillaxe e vestiario, ou da execución dos
instrumentos.
CA3.2 - Aplicouse a técnica de captación
que haxa que empregar (multimicrofónica,
por seccións, pares estéreo separados ou
coincidentes, etc.) e as súas posibles
combinacións, segundo a natureza e a
colocación das fontes sonoras, os planos

sonoros e as necesidades comunicativas do
proxecto.
CA3.3 - Realizouse o axuste, o procesamento
e a ecualización de cada micrófono coa fonte
sonora á que se asignara, mediante a súa
comprobación de xeito individual, por grupos
e, finalmente, con todos os elementos á vez.
CA3.4 - Deseñouse un sistema de recepción
e envío que asegure a redundancia e a
cobertura dos posibles imprevistos.
U4
A4.2 - Monitorizáronse os sinais, primeiro
individualmente, para comprobar que
manteñan a calidade requirida, e logo
combinados entre si, para asegurar o
cumprimento dos requisitos correctos de
suma, tales como fase, nivel, distorsión, etc.
CA4.3 - Modificáronse os parámetros dos
procesadores de frecuencia, dinámica e
tempo, para asegurar o mantemento da
calidade dos sinais que o requiran.
CA4.7 - Configurouse correctamente o envío
dos sinais para permitir a súa gravación,
axustando adecuadamente os equipamentos
de gravación e asegurándose de que se
cumpran as necesidades do proxecto.
CA3.4 - Mesturouse o son do proxecto
sonoro, realizando operacións cos sinais na
mesa de mesturas como mutear ou desmutear
canles, panoramizar instrumentos, usar as
funcións de PFL ou solo, monitorizar os
niveis dos sinais e realizar a mestura artística,
conseguindo unha escoita axustada.

U5
CA5.1 - Avaliouse criticamente o

desenvolvemento do evento e o seu resultado
sonoro, identificáronse as partes en que a
operación e a mestura poidan mellorar, e
propuxéronse accións para a súa resolución.
CA5.2 - Valorouse a pertinencia das texturas
sonoras conseguidas e a súa achega ao
resultado artístico esperado.
CA5.3 - Consignáronse os imprevistos
xurdidos durante o desenvolvemento do
evento e identificáronse as causas que os
produciron para evitar a súa repetición en
operacións posteriores.

Proba presencial no mes de xuño con
cuestións teóricas e exercicios prácticos .
PARTE TEÓRICA Consistirá en
tipo test. Peso: 50%

preguntas

PARTE PRÁCTICA consistirá nunha serie de
exercicios nos que o alumno demostrará os
coñecementos no uso e manexo de equipos
específicos así como os coñecementos prácticos
do módulo. Peso: 50%

Avaliación e cualificación do
alumnado durante a situación de Se non é posible a realización de dita proba
presencial, esta será substituída por:
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19
Tarefa práctica unidad
equipos: 15%

Conexionado de los

Tarefa práctica unidad
mesas: 20%

Configuración de

Tarefa práctica unidade
en estudio 15%

Proceso de mestura

Exame oral por videoconferencia, con
preguntas de resposta breve sobre

- Configuración de instalación de son (10%)
- Instalción equipamiento de son para directo
(15%)
- Edición e mestura (10%)
- Procesamento de son con plugins
especificos:(15)

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas
Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolmento do terceiro trimestre do curso
2019/20

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAXE E SON
(Modificación debido á situación
de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO
Ciclo

POSPRODUCIÓN DE SON
2º SON PARA AUDIOVISUAIS E
ESPECTÁCULOS

Réxime / Modalidade
ORDINARIO
(ordinario/modular/distancia)
Docente
Mónica Cortés Padín
Período de Actividades de Recuperación
CA 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9
CA 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
CA 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
Aprendizaxes e competencias
CA 4.3, 4.4, 4.5
CA 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9
Proba presencial no mes de xuño:
-Exame escrito (50%)
Avaliación e cualificación do
alumnado durante a situación
-Tarefa práctica (50%)
de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19
Se non é posible a realización presencial,
será sustituida por unha adaptación telemática.

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020 da Dirección
Xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa para o desenvolmento do terceiro trimestre do curso 2019/20

DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, IMAXE E
SON (Modificacion debido a situacion de emerxencia
de saude publica ocasionada polo COVID-19)
MODULO DE 1º

PLRCV. Planificacion da Realizacion en Cine e Video)

Ciclo

CS de Realizacion de Proxectos Audiovisuais e Espectaculos

Modalidade

MODULAR

Docente

Arturo Bermejo Rubio

Aprendizaxes e
competencias

CA1.1 - Analizouse a tipoloxia de xenero, a intencionalidade comunicativa, os
condicionantes do deseno universal e os codigos expresivos empregados na
realizacion de produtos audiovisuais.
CA1.4. Xustificaronse as repercusions expresivas e funcionais que achega a adopcion
dun xeito ou outro de composicion e de deseno universal, respecto da
comprension e a interpretacion de diversas secuencias audiovisuais.
CA1.6 - Analizouse o valor funcional, expresivo e comunicativo dos recursos sonoros
empregados na construcion da banda sonora dunha producion
audiovisual.
CA3.7 - Aplicaronse os codigos e as solucions da linguaxe audiovisual na articulacion
dos documentos principais de planificacion dun guion: guion tecnico,
storyboard, e guion de traballo.
CA4.5 - Definironse as necesidades precisas de documentacion visual, grafica e sonora
para a realizacion dun proxecto audiovisual, a partir da desagregacion do guion.
CA7.1 - Desagregouse o guion literario e elaboraronse listas de necesidades para cada
departamento
CA7.5 - Elaborouse o plan de rodaxe ou gravacion axustandose ao orzamento
establecido, incluindo solucions alternativas en prevision das continxencias que
puideran xurdir.
CA7.6 - Aplicaronse tecnicas de organizacion para reflectir no plan de rodaxe as
necesidades, os horarios de comparecencia e os tempos previstos.

Tarefas e probas avaliables no 3º trimestre:
Avaliacion e
cualificacion do
• Visionado e comentario do documental Casting By: 10%
alumnado durante a
• Esquema, ficha e preguntas sobre unidade 6. Cásting.: 25%
situacion de
emerxencia de
• Blog, visionado e comentario do tema 7. Planificación da rodaxe. 25%
saude publica
• Proxecto persoal. 20%
ocasionada polo
• Traballo e exposición 20%.
COVID-19
Recuperacion das avaliacions anteriores.
Sera individualizada. Dependo dos CAs pendentes de superar o alumno
tera que realizar unha ou varias tarefas e teran dereito a un exame final,
presencial se as autoridades sanitarias o permiten ou de xeito telematico oral
en video-confenrencia.

CUALIFICACION
FINAL DO MP

A cualificacion final do modulo aplica as instrucions do 27 de abril de 2020 da
Direccion Xeral de Educacion, Formacion Profesional e Innovacion Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/20. A cualificacion
final sera a media das tres avaliacions, sempre que iso favoreza ao alumno ou
alumna. No caso do alumnado que tivese as duas primeiras avaliacions
aprobadas, a cualificacion final do modulo non sera inferior a media ponderada
desas duas avaliacions.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)
MÓDULO

PLANIFIACIÓN DA MONTAXE E A POSPRODUCCIÓN
DE AUDIOVISUAIS

Ciclo

C.S. DE REALIZACIÓN DE AUVOSUALES DE
ESPECTÁCULOS

Réxime

Modular

Docente

Nuria Quintas Feijóo

Aprendizaxes e
competencias (mínimos
esixibles)

U.D. 1
CA1.3 Xus,ﬁcaranse as alterna,vas posibles na montaxe dun
producto audiovisual, a par,r da valoración do tratamento do
tempo, o espazo, a idea ou o con,do, e a banda sonora.
CA1.4 Especiﬁcaranse os obxe,vos do proxecto audiovisual,
determinando o formato de traballo e os procedementos técnicos
máis aconsellables para levar a cabo a montaxe.
U.D. 2
CA1.1 Diferenciaranse as caracterís,cas deﬁnitorias das principais
teorías e técnicas da montaxe audiovisual e a súa aplicación á
resolución dun proxecto.
U.D. 4
CA1.2 Valoraranse as consecuencias da aplicación correcta ou
incorrecta das técnicas de mantemento da con,nuidade (narra,va,
percep,va, formal, de movemento, de acciñon, de dirección, etc.)
na resolución da montaxe dun proyecto audiovisual.

Avaliación e cualificación
do alumnado durante a
situación de emerxencia
de saúde pública
ocasionada polo COVID-19

Para a evaluación da 3ª evaluación teranse en conta o seguinte
con,do:
- Tarefa plantexa conxuntamente cos módulos RMPPA e PRCV:
100%

-

Montaxe e documentación xus,ﬁca,va (orden dos planos)
(entregado a través da plataforma e WeTransfer): 40%
Montaxe e documentación xus,ﬁca,va (duración dos
planos) (entregado a través da plataforma e Wetransfer):
40%
Iden,ﬁcación de planos (entragado a través da plataforma):
20%

RECUPERACIÓN DO MÓDULO NO CASO DE QUE A TAREFA
EVALUABLE NON ALCANCE O 50% NA PUNTUACIÓN
- A recuperación será individualizada. Dependendo dos CAs
Avaliación e cualificación
pendente de superar, o alumnado terá que subir unha ou
do alumnado durante a
varias tarefas online ou realizar unha proba obxec,va.
situación de emerxencia
Farase no mes de xuño.
de saúde pública
- A Proba realizarase de forma presencial (e por escrito), se a
ocasionada polo COVID-19
situación de emerxencia o permi,se. Se non fose posible,
realizarase a través dunha tarefa e dun examen por medios
telemá,cos.
Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educa,va para o desenvolvemento do terceiro trimestre
do curso 2019/20

CUALIFICACIÓN FINAL DO Mantéñense os criterios de cualiﬁcación establecidos na
MP
Programación.
En caso do alumnado que ,vese as dúas primeiras avaliacións
aprobadas, a cualiﬁcación ﬁnal do módulo non será inferior á media
ponderada desas dúas avaliacións.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)
MÓDULO

Realización da Montaxe e a Posprodución de Audiovisuais

Ciclo

Realización De Audiovisuais e Espectáculos

Réxime

MODULAR

Docente

ROBERTO S. PÉREZ RODRÍGUEZ

Aprendizaxes e
competencias

UD1
CA 1.2 Verificouse a operatividade do sistema completo de
montaxe comprobando os periféricos, o fluxo de sinais, o sistema
de almacenamento e o de gravación,
CA 1.3 Aplicáronse as rutinas de mantemento de equipamentos
indicadas polo fabricante, e comprobáronse e optimizáronse as
unidades de almacenamento informático.
CA 1.5 Liberouse o espazo nas unidades de almacenamento tras
a finalización dun proxecto e recicláronse os soportes físicos para
o seu ulterior aproveitamento.
UD2
CA 2.3 Realizouse a homoxeneización de formatos de ficheiro,
resolución e relación de aspecto dos medios.
CA 2.9 Identificáronse os fluxos de traballo para a montaxe de
vídeo segundo os formatos dos materiais de orixe e o seu destino
final.
UD3
CA 2.1 Realizáronse montaxes complexas, involucrando varios
sinais de vídeo e audio e aplicando transicións, efectos visuais e
de velocidade variable coherentes coa intencionalidade narrativa
do proxecto.
CA 2.2 Operouse con destreza cos sistemas de montaxe e cos
equipamentos de rexistro e reprodución de vídeo e de proceso de
sinal.
CA 2.4 Sincronizáronse imaxes co seu audio correspondente, a
partir de marcas de imaxe e son das claquetas ou de calquera
outra referencia.
CA 2.6 Aplicouse axeitadamente un offset de código de tempos
nunha edición e verificouse a calidade técnica e expresiva da
banda sonora e a súa perfecta 10 %
sincronización coa imaxe e, de ser o caso, sinaláronse as
deficiencias.
CA 2.7 Verificouse a correspondencia entre a montaxe realizada e
a documentación da rodaxe ou a gravación, detectáronse os erros
e as carencias da primeira 10 %
montaxe e propuxéronse as accións necesarias para a súa
resolución.
CA 2.8 Valoráronse os resultados da montaxe, considerando o
ritmo, a claridade expositiva, a continuidade visual e a fluidez
narrativa, entre outros parámetros, e 15 %
realizáronse propostas razoadas de modificación.
CA 2.10 Respetáronse os parámetros estéticos e conceptuais no
discurso narrativo e visual en base aos criterios da dirección de
arte

Aprendizaxes e
competencias

UD4
CA 3.1 Elaboráronse listaxes de localización dos medios e os
documentos que interveñen na montaxe, con indicación do
contido, o soporte de almacenamento e a súa colocación.
CA 3.2 Clasificáronse, etiquetáronse e almacenáronse todos os
medios e os documentos necesarios para o intercambio
CA 3.3 Verificouse a dispoñibilidade dos soportes de intercambio
de medios e realizáronse as conversións de formato pertinentes.
CA 3.4 Redactáronse as ordes de traballo e os informes de
requisitos técnicos para os laboratorios de empresas externas
encargadas de escanar materiais e xerar 15 %
efectos de imaxe, animacións, infografía e rotulaxe, entre outros
procesos.
CA 3.7 Aplicáronse, na redacción das ordes de traballo e os
informes, os protocolos normalizados de intercambio de
documentos e produtos audiovisuais.
UD 5 (NON SE CHEGOU)
UD6
CA 1.1 Seleccionáronse os medios e os procedementos idóneos
para a xeración dos efectos que cumpra realizar e/ou introducir no
proceso de montaxe dunha produción audiovisual.
CA 1.5 Axustouse e igualouse a calidade visual da imaxe,
determinando os parámetros que cumpra modificar e o nivel de
procesamento da imaxe, con ferramentas propias ou con
equipamentos e software adicional.
CA 1.7 Comprobouse a correcta importación e conformación dos
datos e dos materiais de intercambio.
CA 1.8 Elaboráronse os documentos baseados en protocolos de
intercambio de información estandarizados para facilitar o traballo
noutras plataformas.
UD7
CA 3.1 Diferenciáronse as características das fiestras de
explotación dos produtos audiovisuais, especificando os formatos
de entrega característicos de cada 20 %
unha.
CA 3.7 Preparáronse, clasificáronse e arquiváronse os materiais
de son, imaxe e infográficos utilizados durante a montaxe, así
como os materiais intermedios e 15 %
finais dun proxecto audiovisual e os datos que constitúen o
proxecto de montaxe, para favorecer adecuación
CA 3.8 Elaborouse a documentación para o arquivo dos medios,
metadatos e datos do proxecto.

Avaliación e cualificación
do alumnado durante a
situación de emerxencia
de saúde pública
ocasionada polo COVID-19

TAREFAS AVALIABLES NA 3ªAV
Tarefa práctica: (70%nota da avaliación)
Realización dunha montaxe empregando a stécnicas e
coñecementos anteriormente adquiridos antes do Estado de
Alarma e empregando os medios disponibles na casa e con
software libre para crear unha video ficción baseada na propia
experiencia do confinamento polo COVID19 70% nota da
evaluación
Tarefa teórica: (30%da nota de avaliación)
Informe de decisión e documentación do video relacionado co
anteriormente explicado durante o curso
Importante:
A nota desta terceira avaliación servirá para recuperar ao
alumnado que suspendera anteriormente ou, de ser o
caso, para subir a nota media da primeria e segunda
avaliación, pero en ningún caso servirá para baixar a nota
acadada na media da 1ª e 2º avaliación.
RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS NA 1º E 2ª
AVALIACIÓN
O plan de recuperación será individualizado.
Dependendo dos CAs pendentes de duperar, o alumnado
terá que subir unha ou varias tarefas online e realizar
unha proba obxectiva. Farase no mes de xuño.
A proba realizarase de forma presencial se a situación de
emerxencia sanitaria o permite.
Se non fose posible, realizarase mediante unha proba
alternativa por medios telemáticos coa elaboración dun
ou varios traballos relacionados co contido.
Ao ser un módulo que precisa de equipamento
tecnolóxico especifico é posible que o alumno non
dispoña de este equipamento na sua casa, polo que,
nese caso se adecuaría a proba a supostos prácticos e
teóricos que poidese realizar co material do que dispón o
alumnado (móvil con cámara, un ordenador con cámara
básico e unha conexión a internet básica) De esta forma
serviría como proba obxectiva de recuperación adaptada
ás posibilidades do alumnado e necesidades mínimas de
equipamento para facer unha tarefa propia do módulo.
Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de
2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa para o desenvolmento do terceiro trimestre
do curso 2019/20

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP
-

Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.
En caso do alumnado que tivese as dúas primeiras
avaliacións aprobadas, a cualificación final do módulo non
será inferior á media ponderada desas dúas avaliacións.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)
MÓDULO
Ciclo

Procesos de realización de cine e video
CS Realización de proxectos de audiovisuais e
espéctaculos

Réxime

Modular

Docente

Sonia Souto Fernández
UD1
CA1.2 - Seleccionouse a colocación, a altura e o
movemento das cámaras, atendendo á finalidade expresiva
da realización das secuencias.
CA1.4 - Caracterizáronse os planos necesarios para a
gravación ou a rodaxe das secuencias, segundo as
intencións narrativas e expresivas do guión.
CA1.5 - Organizouse a escenografía e os movementos de
personaxes, entre outros, segundo as intencións narrativas e
expresivas do guión.
UD2

Aprendizaxes e
competencias (mínimos
esixibles)

CA2.5 - Comprobouse a adecuación de efectos e dos cortes
de son e música, para a súa inserción durante a rodaxe da
secuencia.
UD4
CA4.2 - Dirixiuse a rodaxe ou a gravación das tomas da
secuencia coordinando a acción e o movemento dos
personaxes, así como os efectos especiais, segundo a
intención expresiva planificada no guión técnico.
CA4.3 - Controlouse a continuidade narrativa e de elementos
da escena segundo a planificación establecida.
CA4.5 - Comprobouse, antes da rodaxe ou a gravación e
despois do rexistro de cada toma, a adecuación dos
elementos do decorado e atrezo ao mantemento da
continuidade formal da escena.

TAREFAS AVALIABLES NA 3ªAV
Realización de una tarea en colaboración cos módulos
PMPPA RMPPA . Elaboración dun video de 3 minutos de
duración sobre o cofinamento polo COVID-19.
Esta tarefa terá un peso do 100% na cualificación.

Avaliación e cualificación
do alumnado durante a
situación de emerxencia de RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS DA 1ª
saúde pública ocasionada E 2ªAV
polo COVID-19
O plan de recuperación farase no mes de xuño.

Se a situación de emerxencia o permitise. se realizará unha
proba de forma presencial (e por escrito). Se non fose
posible se sustituirá pola elaboración de varias tarefas
online relacionadas co contido a recuperar, que poidan
servir como probas obxectivas da avaliación da recuperación

CUALIFICACIÓN FINAL DO
MP

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de
abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación. FP e
Innovación Ed:
-

Mantéñense os criterios de cualificación establecidos
na Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, IMAXE E SON
(Modificacion debido a situacion de emerxencia de
saude publica ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO DE 1º Planificación de Proxectos Audiovisuais. PPA.
Ciclo

CS de Produción de Proxectos Audiovisuais e Espectáculos.

Réxime

Modular

Docente

Arturo Bermejo Rubio

Aprendizaxes

Unidade formativa 1. Valoración do proxecto audiovisual.

e competencias

CA1.3. Definironse, a partir da analise das propiedades e dos requisitos
dun proxecto audiovisual, as caracteristicas funcionais e operativas das
tecnoloxias e dos equipamentos tecnicos que se vaian empregar na sua
realización
• CA1.4. Especificaronse, tras a analise da documentación, as
caracteristicas de xenero dun proxecto audiovisual que se vaia
desenvolver.
• CA1.7. Estimaronse as necesidades xerais de financiamento para a
produción dun proxecto audiovisual, segundo a sua tipoloxia (cine,
video, televisión, multimedia, televisión, radio e novos medios), o seu
alcance ou as suas dimensións, e o seu xenero.
Unidade formativa 2. Recursos do proxecto audiovisual
CA1.1. Subdividiuse o documento base en unidades loxicas de producion segundo a
tipoloxia do proxecto audiovisual que se vaia desenvolver (cine, video, television,
multimedia, television, radio e novos medios).

• CA1.2. Definironse as necesidades de recursos humanos, artisticos e
tecnicos precisos para a realización dun proxecto audiovisual en todas
as suas fases.
• CA1.3. Definironse as necesidades de equipamentos, maquinaria,
materiais e recursos tecnicos indispensables para a realización dun
proxecto audiovisual en todas as suas fases.
• CA1.4. Definironse as necesidades de localizacións, decorados e
estudios, coa sua correspondente ambientación, precisos para a
realización dun proxecto audiovisual.
• CA1.6. Agruparonse todas as necesidades para a realización dun
proxecto audiovisual en listas coherentes por unidades lóxicas de
produción (escenas, secuencias, bloques, localizacións, conxunto de
decorados ou outros items de clasificación).
CA2.1. Caracterizaronse, con base na sua compatibilidade cos
requisitos e as posib lidades económicas establecidas na produción dun
proxecto audiovisual, as necesidades especificas de recursos humanos.
• CA2.2. Caracterizaronse, con base na sua compatibilidade cos

requisitos e as posibilidades económicas establecidas na produción dun
proxecto audiovisual, as necesidades especificas de recursos materiais e
loxisticos definitivos.
• CA2.6. Estimaronse as repercusións que achega a decisión sobre o
modo de prodción idóneo (propio, asociado, coprodución, etc.) para a
realización dun proxecto audiovisual, e xustificaronse as vantaxes e os
inconvenientes de cada opción.
Unidade formativa 3: Planificación e orzamento da produción do
proxecto av.
CA1.1. Determinaronse, segundo o medio (cine, video, television, multimedia, television, radio e novos medios), o xenero, o alcance ou as dimensions dun proxecto
audiovisual, as fases definitivas do traballo.

CA1.3. Asignaronse os recursos humanos, materiais e loxisticos necesarios
para cada fase de produción dun proxecto audiovisual, a partir da analise das
listas de desa- gregación.
CA1.4. Estimouse o tempo necesario para o rexistro de cada secuencia de
produción, bloque ou calquera outra unidade coherente en que se subdividira o
proxecto audiovisual.
CA1.5. Decidiuse a orde de rexistro das secuencias de produción, os bloques
ou ou- tras unidades coherentes do proxecto audiovisual, con criterios de
optimización de recursos e tempo.
CA1.7. Verificouse o axuste ao orzamento disponible, aos prazos de
presentación de produtos intermedios e finais, e a calidade requirida.
CA2.1. Elixiuse o modelo orzamentario, a aplicación informatica e o
procedemento de calculo mais axeitado para a xestión económica dun proxecto
audiovisual, segundo o seu alcance, as suas dimensións e o seu financiamento
(produción propia, interna, asociada ou produción, e coprodución).
CA2.2. Agruparonse as necesidades de recursos humanos, materiais, loxisticos
e de calquera outra condición en partidas orzamentarias, a partir da analise do
plan de produción do proxecto audiovisual.
CA2.4. Estableceuse unha previsión de gastos que posibilite a disposición de
liquidez para afrontar gastos correntes na administración e na xestión dun
proxecto au- diovisual nos momentos requiridos.
Avaliacion e
cualificacion
do alumnado
durante a
situacion de
emerxencia de
saude publica
ocasionada
polo COVID-19

Tarefas avaliables da terceira avaliacion (todas practicas):
30% Planificacion. Plan de produccion. Plan de rodaxe. Desagregamento
por orde de rodaxe
Software para producion
Presupostos (30%)
Xestion economica da obra.
Elaboracion de presupostos.
Outras actividades (40%):
Proxecto.
Traballo persoal e exposicion.
Actividades de recuperacion: Recuperacion das avaliacions anteriores.
Sera individualizada. Dependo dos CAs pendentes de superar o alumno tera

que realizar unha ou varias tarefas e teran dereito a un exame final,
presencial se as autoridades sanitarias o permiten ou de xeito telematico oral
en video-confenrencia.

CUALIFICACION
FINAL DO MP

A cualificacion final do modulo aplica as instrucions do 27 de abril de 2020 da
Direccion Xeral de Educacion, Formacion Profesional e Innovacion Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/20.
A cualificacion final sera a media das tres avaliacions, sempre que iso favoreza ao
alumno ou alumna. No caso do alumnado que tivese as duas primeiras avaliacions
aprobadas, a cualificacion final do modulo non sera inferior a media ponderada desas
duas avaliacions.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)
MÓDULO
Ciclo

Xestión de proxcctos de cine, vídeo e multimedia
CS Produción Audiovisuais

Réxime

Modular

Docente

Nuria M. Tobío Fernández
3ª Avaliación e Convocatoria Xuño
UD5
Preparación dos elementos promocionais para a venda do
produto en feiras internacionais e mercados diversos

Aprendizaxes e
competencias
(Mínimos
esixibles)

Avaliación e
cualificación do
alumnado
durante a
situación de
emerxencia de
saúde pública

CA2.1 - Estableceuse o procedemento de xestión e supervisión
da aplicación do plan de montaxe, posprodución e sonorización
do proxecto, especificando as características e a tipoloxía de
equipamentos e salas de montaxe, os efectos que se vaian
aplicar.
CA2.2 - Definiuse o sistema de entrega e recepción dos fluxos
de materiais audiovisuais, así como a súa distribución no
tempo, entre os departamentos implicados na montaxe, na
posprodución e na sonorización do proxecto
CA2.3 - Estableceuse un sistema para o control dos requisitos
de calidade do produto final, tendo en conta a valoración
interna e a entrega de produtos intermedios e finais para a súa
validación por actores externos, os prazos de tempo e a
extensión de recursos
CA2.5 - Especificáronse as características técnicas do produto
final segundo as normas estandarizadas de entrega de produtos
audiovisuais e multimedia, tales como especificidade da
masterización, a súa canle de explotación ou difusión e o
cumprimento das normas
CA2.6 - Deseñouse e supervisouse o proceso de obtención dun
tráiler ou calquera outro elemento audiovisual adecuado á
promoción do produto de cine, vídeo ou multimedia
O alumnado poderá optar por dúas posibilidades à hora de ser
avaliado na terceira avaliación:
Opción A
Práctica 1: Análise e reflexión sobre as boas prácticas do cine

francés e a súa posible aplicación no sistema español. (10%).
Práctica 2: Elaboración dunha proposta de produto audiovisual
elaborado nun contexto Covid.19, así como os prodecementos
de xestión e supervisión (20%).
Práctica 3: Preparación de diferentes elementos destinado a
mercados internacionais e feiras do sector audiovisual (cartel,
trailer...) (50%)
Práctica 4: Deseño e comunicación do produto final ao público
profesional. Exemplo da premier do produto audiovisual da
tarefa 2 e aplicación de estratexias específicas comunicativaspromocionais. (20%)
ocasionada polo
COVID-19

Opción B
Exame telemático a responder nun tempo limitado. A proba
desenvolverase o 26 de maio, às 16:30h. Neste caso a
porcentaxe será do 100%
No caso de que o alumnado non supere os contidos da 3º
avaliación ou teña pendente alguha das avaliaciones anteriores,
deberá recuperar os CA s correspondentes na convocatoria
extraordinaria de xuño.
Avaliación de xuño
O alumno deberá desenvolver unha proba telemática de
carácter teórico-práctica, nun tempo limitado de 2 horas, sobre
os contidos que teña pendentes de avaliacións anteriores.

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril
de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento
do terceiro trimestre do curso 2019/20
Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO

FOL

Ciclo

C.S. DE PRODUCIÓN DE AUDIOVISUAIS E
ESPECTÁCULOS

Réxime / Modalidade (ordinario/
modular/distancia)

Adultos - Modular

Docente

Nuria Quintas Feijóo

Aprendizaxes e competencias
(mínimos esixibles)

U.D. 4
CA3.1 Valorarase o papel de Seguridade Social como piar
do estado social e para a mellora da calidade da vida da
cidadanía.
CA3.2 Delimitarse a funcionamento e a estrutura do
sistema de Seguridade Social.
CA3.4 Determinarase as principais prestacións
contribu@vas da Seguridade Social, os seus requisitos e a
súa duración, e realizarase o cálculo de súa conFa nalgúns
supostos prác@cos.
U.D. 5
CA4.8 Empregarase adecuadamente as técnicas e os
instrumentos de procura de emprego.
U.D. 7
CA2.1 Determinaranse as condicións de traballo con
signiﬁcación para a prevención nos contornos de traballo
relacionados co perﬁl profesional de técnico superior en
produción de audiovisuais e espectáculos.
CA2.2 Clasiﬁcaranse os factores de risco na ac@vidade e os
danos derivados deles.
U.D. 8
CA3.2 Clasiﬁcaranse os xeitos de organización de
prevención na empresa en función dos criterios
establecidos na norma@va de riscos laborais.

Tarefas avaliables na 3ª avaliación:
- Supostos prác@cos da U.D. 4 (entregados a través
da plataforma):14%
- Exame @po test da U.D. 4 (feito online):20%
- Entrevista de traballo por vídeo conferencia: 20%
- Exame @po test da U.D. 7 (feito online): 20%
- Supostos prác@cos da U.D. 7 (entregados a través
Avaliación e cualificación do
da plataforma): 14%
alumnado durante a situación de
- Supostos prác@cos da U.D. 8 (entregados a través
da plataforma): 12%
emerxencia de saúde pública

ocasionada polo COVID-19

Para o alumnado coa 2ª avaliación pendente,
planiﬁcáronse as seguintes ac@vidades de recuperación:
- Supostos prác@cos da U.D. 3 (entregados a través
da plataforma): 20%
- Exame con preguntas @po test e supostos prác@cos
da U.D. 3 (feito online): 80%
Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de
abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educa@va para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/20.

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

-

Mantéñense os criterios de cualiﬁcación
establecidos na Programación.
En caso do alumnado que @vese as dúas primeiras
avaliacións aprobadas, a cualiﬁcación ﬁnal do
módulo non será inferior á media ponderada desas
dúas avaliacións.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO

Son Para Audiovisuais

Ciclo

Son Para Audiovisuais e Espectáculos

Réxime / Modalidade (ordinario/
modular/distancia)

DISTANCIA

Docente

Roberto Santiago Pérez Rodríguez

Período de Actividades de Recuperación
Aprendizaxes e competencias

Avaliación e cualificación do
alumnado durante a situación de
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19

Todos os CA´s mínimos exixibles descritos na
programación
Si a situación o permite, realizarase unha proba teoricopráctica presencial, tal e como está descrita na
programación, que será do 100% da nota final
No caso de que non se poida facer de forma presencial por
motivos sanitarios o alumnado poderá facer unha tarefa
50% da nota e unha proba oral que se gravará en video e
se enviará por Wetransfer cun valor do outro 50% da nota
final

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27
de abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolmento do terceiro trimestre do curso 2019/20
CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

-Con proba presencial 100% da nota
-Con proba non presencial en dúas partes (descritas no
punto anterior) (50%+ 50%)
total 100% da nota

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia
de saúde pública ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO

Planificación de proxectos de son

Ciclo

C.S. Son

Réxime

Distancia

Docente

Xacobe González Álvarez
U1
CA1.1 - Definiuse o target ao que vai destinado o produto, analizando factores como a franxa de idade, a condición cultural e socioeconómica, a amplitude do colectivo humano, o poder de convocatoria
do artista, etc.
CA1.4 - Avaliáronse as necesidades técnicas e organizativas dun
proxecto de sonorización de instalacións fixas en recintos acoutados
(salas de convencións, discotecas, teatros, auditorios, etc.), segundo a determinación do modo de uso do sistema de son, o tipo e os
condicionantes da instalación, o tipo e as características do local, e
a normativa específica para aplicar no proxecto.
CA1.5 - Establecéronse as fases e os procesos necesarios para levar a cabo o proxecto (preprodución, captación, rexistro, posprodución, masterización e reprodución), para a consecución óptima do
produto final.
CA1.6 - Valoráronse elementos narrativos como escenas, tipoloxía
de planos sonoros e transicións, especificando o número e as características das fontes sonoras, os efectos sonoros, o seu tratamento
específico e a súa duración.
U2
CA2.1 - Determináronse as características estruturais e acústicas do
recinto (volume, zonas de sombra, reflexións problemáticas, etc.) a
partir do plano de planta e alzado, para lograr unhas condicións óptimas de captación, reprodución e escoita do son.
CA2.3 - Xustificouse a corrección dos defectos da resposta acústica
dun local canto ao seu tempo de reverberación, a intelixibilidade, o
ruído de fondo, o illamento, etc.
CA2.4 - Planificouse o acondicionamento acústico do espazo da instalación de son, valorando as medidas acústicas de resposta temporal e tonal segundo o tipo de proxecto audiovisual ou de espectáculo.
CA2.5 - Realizouse un plano da instalación coas posicións que ocuparán os equipamentos de son, as liñas e os xeradores, utilizando
os símbolos convencionais e mediante as ferramentas informáticas
apropiadas.

U3
CA3.1 - Desagregáronse as necesidades técnicas necesarias para a
produción dun proxecto a partir do rider técnico.
CA3.2 - Establecéronse horarios, convocatorias, prazos temporais e
necesidades de cátering, manutención e aloxamento para o equipo
humano involucrado na tarefa.
CA3.4 - Xustificouse a elección dos equipamentos de son necesarios para a realización do proxecto (cobertura, microfonía, procesadores, estacións de traballo e monitorización).
CA3.5 - Determináronse todos os documentos sonoros necesarios
para o proxecto, decidiuse se cómpre a súa adquisición ou gravación previa e marcouse un plan para a súa gravación, en caso necesario.
CA3.6 - Decidiuse a cantidade de persoal técnico para a efectiva
consecución do proxecto no prazo e na forma previstos.
CA3.7 - Estimáronse as características técnicas, funcionais e profesionais dos recursos humanos necesarios para a posta en marcha
do proxecto, a partir da lectura da súa documentación técnica.
U4
CA4.1 - Determinouse a acometida e a distribución eléctrica necesarias para subministrar alimentación aos equipamentos de son, previndo as posibles interferencias destes con outros equipamentos
(iluminación, proxección, maquinaria, etc.).
CA4.4 - Realizouse un diagrama de bloques no que se detallen as
necesidades de direccionamento do sinal, procesamento e gravación, detallando os equipamentos específicos aos que se dirixa cada
fonte sonora e respectando os símbolos convencionais.
CA4.5 - Deseñouse o interconexión de sistemas de son mediante o
uso da información técnica consignada en diagramas de bloques,
listaxes de canles de entrada, buses de saída e pistas de gravación,
entre outros elementos que conforman a documentación dun proxecto.
CA4.6 - Realizáronse táboas en que se detallen as canles que ocupa cada fonte sonora, a microfonía necesaria, o seu procesamento,
se procede, e o seu envío aos dispositivos de gravación e emisión
necesarios.

Aprendizaxes e
competencias

U5
CA5.2 - Especificáronse os requisitos técnicos e de produción (formato, equipamento necesario, procedemento de documentación,
etc.) para a gravación de documentos sonoros previos á fase de
produción propiamente dita.
CA5.4 - Determinouse o número de sesións de preprodución e produción necesarias para a realización do proxecto sonoro en función
do orzamento.
CA5.5 - Decidíronse as sesións necesarias para a posprodución, a
mestura ou a masterización do material gravado na fase de produción.
CA5.6 - Elaborouse un plan de traballo en que se relacione cada
fase coas necesidades en canto a equipamento, recursos humanos
e tempo necesario.
CA5.7 - Valorouse a posible aparición de continxencias (problemas
estruturais do espazo acoutado para a gravación ou representación,
colocación de decorados, interacción con outros gremios, condicionantes de emisión, etc.) nas fases establecidas para a posta en
marcha do proxecto, e prevíronse solucións alternativas.
CA5.8 - Realizouse unha previsión orzamentaria máxima das necesidades do equipo humano necesario, a partir da análise da complexidade técnica do proxecto, valorando aspectos como o número
de grupos de traballo e os papeis desempeñados por cada un destes.

-Exames online da plataforma: 5%
-Tarefas: 40%
Avaliación e cualificación do alumnado -Exame online: Esta proba será puntuadas entre 0 e 10 puntos
durante a situación debendo obterse unha nota mínima de 5 puntos. Peso na nota
de emerxencia de final: 55%
saúde pública oca- -No caso de suspender, deberá recuperarse en xuño mediante
sionada polo COunha proba global de coñecemento sobre as 5 unidades diVID-19
dácticas con contido teórico,

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril
de 2020 da Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:
- Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO

Electroacústica

Ciclo

C.S. Son

Réxime

Distancia

Docente

Xacobe González Álvarez
U1
CA1.1 - Relacionáronse os elementos da instalación eléctrica coa
simboloxía e os esquemas normalizados.
CA1.2 - Identificáronse as fases, o neutro e a toma de terra, realizando medicións nun cadro de corrente trifásica.
CA1.5 - Comprobouse o funcionamento dos elementos dun cadro de
protección eléctrica (magnetotérmico, diferencial, toma de terra, etc.)
con respecto á función que realizan.

Aprendizaxes e
competencias

U2
CA2.2 - Comprobouse o comportamento dos filtros de cruzamento
activos de distintos tipos (butterworth, bessel, linkwitz-riley, etc.) e ordes (primeira, segunda, cuarta, etc.).
CA2.3 - Comprobouse o comportamento dos circuítos de amplificación de potencia de audio, atendendo á súa clase (A, B, C, D, etc.).
CA2.5 - Calculouse a ganancia de tensión dun amplificador de potencia.
CA2.6 - Relacionáronse os parámetros de ADSR (ataque, decaemento, sostemento e relaxación) do sinal de audio co procesamento e co
comportamento na dinámica dos equipamentos de audio.
CA2.7 - Diferenciáronse os procesos de mostraxe, cuantificación,
aliasing, dither, etc., da conversión analóxico-dixital ou dixital-analóxica, en relación co efecto de distorsión e co ruído provocados no sinal.
U3
CA3.1 - Avaliáronse as características de traballo (presión sonora,
resposta de frecuencia e potencia, etc.) dos principais tipos de transdutores eléctrico-acústicos (motor de radiación directa, motor de
compresión encaixado a unha bucina, motor electrostático, etc.) empregados en altofalantes, cos campos de aplicación.
CA3.2 - Avaliouse o comportamento dos principais tipos de altofalantes ou recintos acústicos (pechado, bass reflex, bucina pregada, etc.)
utilizados na construción de altofalantes, en relación cos seus campos de aplicación.
CA3.6 - Seleccionáronse altofalantes, segundo as necesidades dun
proxecto, que reproduzan coa maior calidade e eficacia o programa
sonoro nun espazo acoutado, a partir da súa resposta de frecuencia,
sensibilidade, ángulo de cobertura, potencia, etc.

Aprendizaxes e
competencias

U4
CA4.1 - Relacionáronse os protocolos dixitais de conexión (AES/
EBU, SPDIF, MADI, AVB, etc.) coas interfaces e os conectadores e
cableamentos que cumpra utilizar en cada caso.
CA4.2 - Valorouse a importancia na calidade da transmisión dos sinais de audio, control e outras asociadas das interfaces máis comúns
(RS-232, RS-422, RS-485, CAN Bus, USB, firewire, etc.).
CA4.4 - Contrastáronse as vantaxes e os inconvenientes dos tipos de
cable usados en redes dixitais (par trenzado, pares trenzados,
coaxial, fibra óptica, etc.), segundo os requisitos de velocidade, cantidade de datos e distancia que haxa que transmitir.
CA4.7 - Seleccionouse o tipo de rede e o formato de comunicación
dos datos de control entre equipamentos do sistema de son, prevendo o uso de convertedores entre un formato e outro (RS-232 a
RS-422, RS-232 a RS-485, RS-485 a Canbus, etc.) segundo as necesidades dos equipamentos.
U5
CA5.2 - Determináronse as causas de ruídos inducidos, perdas de
sinal e mingua da relación de sinal/ruído na utilización de sinais balanceados (simétricos ou asimétricos) ou non balanceados.
CA5.7 - Realizouse a conexión entre dous equipamentos de audio
con tipos de conectadores diferentes, utilizando os adaptadores de
conexión axeitados.

-Exames online da plataforma: 5%
-Tarefas: 40%
Avaliación e cualificación do alum- -Exame online: Esta proba será puntuadas entre 0 e 10 puntos
nado durante a si- debendo obterse unha nota mínima de 5 puntos. Peso na nota
tuación de emer- final: 55%
xencia de saúde
-No caso de suspender, deberá recuperarse en xuño mediante
pública ocasionada
unha proba global de coñecemento sobre as 5 unidades didácpolo COVID-19
ticas con contido teórico,

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril
de 2020 da Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:
- Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na Programación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)
MÓDULO

POSTPRODUCCIÓN DE SONIDO

Ciclo

CICLO SUPERIRO DE SONIDO PARA
AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

Réxime / Modalidade (ordinario/
modular/distancia)

DISTANCIA

Docente

Nuria Quintas Feijóo

Aprendizaxes e competencias
(mínimos esixibles)

As aprendizaxes e as competencias non sufriron
ningún tipo de modicación polas singularidades que
ten este módulo ao ser nunha modalidade de distancia.

Para a evaluación final do módulo no mes maio terase
en conta a seguinte contido:
-

Tarefas presentadas ao longo do módulo de
distancia: 30%.
Proba final do módulo: 70%. Esta proba final terá
dúas partes:
- Tarefa final: 30%.
- Vídeo-defensa: 70%.

-

Avaliación e cualificación do
RECUPERACIÓN DO MÓDULO NO CASO DE SUSPENDER A
alumnado durante a situación de PROBA FINAL DO MES DE MAIO
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19
- A recuperación será individualizada. Dependendo
dos CAs pendente de superar, o alumnado terá que
subir unha ou varias tarefas online ou realizar unha
proba obxec>va. Farase no mes de xuño.

-

A proba realizarase de forma presencial (e por
escrito), se a situación de emerxencia o
permitise. Se non fose posible, realizarase a
través dunha ou varias tarefas online e dun
examen por medios telemáticos.
-

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27
de abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso
2019/20
-

Mantéñense os criterios de cualificación
establecidos na Programación.

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación
de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO
Ciclo
Réxime / Modalidade
(ordinario/modular/distancia)
Docente

Aprendizaxes e competencias
(mínimos esixibles)

Gravación en estudio
Son para audiovisuais e espectáculos
Distancia
Ignacio Lomba Martínez
· Axustár os sinais de entrada a cada pista e os
parámetros do gravador para proceder á gravación,
perseguindo a optimización da relación entre
sinal e ruído.
· Axustar os sinais de entrada e saída dos
procesadores, así como a proporción e o tipo de
procesamento do sinal.
· Axustar os sistemas de monitorización para as
persoas que fagan a interpretación musical ou a
locución, procurando proporcionarlles a escoita
máis intelixible e cómoda posible.
· Comprobar os valores das magnitudes e dos
parámetros do sinal a través de instrumentos de
medida como VU-metros, picómetros, medidores
de fase, espectrógrafos, etc., para a análise do sinal
sonoro, mellorando os resultados sonoros para se
adaptar aos requisitos técnicos e expresivos do
proxecto.
· Conectar e axustar os equipamentos de mestura,
procesamento e automatización do sinal.
· Considerar todos os recursos expresivos para a
realización da mestura, o procesamento e a edición
da produción, axustando os parámetros en busca dun
resultado equilibrado e coherente cos obxectivos
marcados.
· Crear e configurar pistas para a gravación de
eventos producidos por instrumentos e outros
dispositivos MIDI.
· Deseñar a estratexia de captación, seleccionando e
axustando micrófonos, previos de micrófono,
soportes, accesorios, entradas de liña, etc.
· Detectar e arranxar os problemas de conexións,
ruídos e fallos no sinal, cambiando ou reparando (de
ser posible) os elementos defectuosos.
· Determinar as características técnicas da gravación

dun proxecto de son (formato, frecuencia de
mostraxe, resolución, número de pistas, axuste
de metrónomo, etc.).
· Determinar os equipamentos MIDI de
sincronización, dispositivos controladores,
instrumentos musicais, módulos de son,
sintetizadores, reloxos e
demais elementos necesarios na produción.
· Determinar o enrutamento do sinal dentro da cadea
de procesos mediante o patch-pannel ou matrices, de
xeito que se garanta a calidade técnica da produción.
· Elixir e establecer a estratexia da produción máis
axeitada de entre as alternativas posibles,
determinando a orde dos ítems que se vaian gravar e
a secuencia óptima das accións que cumpra realizar.
· Elixir o sistema de monitorización de entre a gama
dispoñible (campo próximo, campo afastado,
subgraves, etc.) na cabina de control do estudio,
para procurar a máxima fidelidade durante a escoita.
· Establecer o volume de audición máis adecuado
para a escoita, tanto na cabina de control como na
monitorización das persoas que fagan a
interpretación musical, evitando danos auditivos.
· Instalar e configurar aplicacións de software MIDI
como secuenciadores, instrumentos virtuais, efectos
MIDI, xestión de códigos de tempo, etc., e
axustar os seus parámetros.
· Realizar o control de calidade do sinal sonoro
gravado, e solicitar a súa repetición cando non se
cumpran os obxectivos técnicos ou artísticos
esixidos no proxecto.
· Xestionar os arquivos MIDI para o seu
almacenamento e a súa conversión, importación e
exportación entre aplicacións informáticas.

Avaliación final do módulo no mes maio:

Avaliación e cualificación do
alumnado durante a situación de
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19

-

Tarefas presentadas ao longo
módulo de distancia: 30%
Exames tipo test na pltaforma 10%

do

Proba final do módulo: 60%
- Tarefa final: 30%.
- Exame telemático: 30%.
-

Recuperación de xuño

- Realizarase un exame teórico-práctico
presencial que terá un valor máximo de 10
puntos (100%) se a situación de emerxencia
o permitise.

Se non fose posible:
- Proba práctica mediante unha tarefa
(50%)
- Proba telemática (50%)

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas
Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do
curso 2019/20

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN, IMAXE E SON
(Modificación debido á situación
de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO
Ciclo
Réxime / Modalidade
(ordinario/modular/distancia)
Docente

Control de son en directo
Son para audiovisuais e espectáculos
Distancia
Ignacio Lomba Martínez

Período de Actividades de Recuperación

Aprendizaxes e competencias

- Agrupar todas as entradas na mesa de mesturas
segundo o rider técnico do proxecto.
- Axustar os niveis dos distintos sinais para asegurar
unha boa relación sinal a ruído.
- Axustar os filtros paso alto e baixo nas canles de
entrada.
- Aplicar inversores de polaridade e atenuadores aos
distintos sinais de entrada da mesa de mesturas que
así o requiran.
- Consignar sobre o rider os cambios producidos na
adaptación ás características concretas dos
equipamentos disponibles.
- Configurar os envíos aos distintos procesadores
externos, mediante insertos ou envíos auxiliares.
- Axustar os parámetros dos procesadores de
dinámica, frecuencia e tempo dos sinais procesados.
- Realizar agrupacións de distintas canles de audio
(subgrupos, VCAs) para manexar grupos de sinais
conxuntamente.
- Avaliar auditivamente a calidade da mestura dos
distintos sinais sonoros.
- Colocar a microfonía axeitada para o proxecto
musical, elixindo os soportes adecuados e respectando
as necesidades da execución dos instrumentos.
- Aplicar a técnica de captación microfónica adecuada
segundo os instrumentos a sonorizar ou as
características do proxecto.
- Realizar o axuste, o procesamento e a ecualización
de cada micrófono, comprobando o resultado de xeito
individual, por grupos e con todos os elementos á vez.
- Deseñar un sistema de recepción e envío, asegurando
a recepción e o envío adecuados do sinal e
comprobando que non haxa zonas de sombra nin
interferencias.

- Planificar o cambio de micrófonos, así como o
proceso de acendemento e apagado dos emisores e dos
receptores e o cambio das súas baterías, segundo o
ensaiado na proba de son.
- Coordinar o traballo co resto do equipo humano
involucrado no proxecto, amosando interese e respecto
polas accións desenvolvidas polos demais.
- Tratar con rigor e coidado o material e o
equipamento de audio durante a súa manipulación, así
como tomar as medidas oportunas para o mantemento
preventivo do material.
- Colocar o equipo de monitoraxe segundo a
documentación técnica do proxecto, co fin de garantir
a escoita independente para cada destinatario.
- Configurar os envíos da mesa de mesturas aos
distintos monitores do escenario.
- Realizar unha premestura como referencia inicial
para cada envío de monitores, cos sinais que se
estimen necesarios e que serán susceptibles de ser
modificados durante as probas de son.
- Axustar a presión sonora de cada envío para
asegurar o nivel axeitado para cada destinatario,
garantindo que teñan unha referencia de escoita
óptima.
- Identificar as distintas técnicas que se poden
empregar para eliminar as frecuencias que producen
realimentación acústica no escenario.
- Mesturar os sinais en FOH para lograr un balance
estilístico axeitado, silenciando as fontes sonoras que
non interveñan e dándolle unha maior énfase ás que o
necesiten en cada pasaxe do evento.
- Monitorizar os distintos sinais, tanto individualmente
como combinados entre sí, para asegurar o
cumprimento dos requisitos correctos de suma.
- Modificar os parámetros dos procesadores de
dinámica, frecuencia e tempo para asegurar o
mantemento da calidade dos sinais que o requiran.
- Arranxar os imprevistos xurdidos durante o control
do evento.
- Configurar correctamente o envío dos sinais para a
súa gravación, axustando adecuadamente os
equipamentos de gravación.
- Avaliar o desenvolvemento do espectáculo e o seu
resultado sonoro, propoñendo melloras para as
operacións e mestura de sinais que se poidan
mellorar.
- Estipular os imprevistos xurdidos durante o
desenvolvemento do espectáculo e identificar as súas
posibles causas.
- Clasificar e arquivar o material sonoro utilizado, así
como as gravacións realizadas do espectáculo en vivo,
asegurando a súa accesibilidade e futura
recuperación.

- Realizarase un exame teórico-práctico
presencial que terá un valor máximo de 10
puntos (100%) se a situación de emerxencia o
permitise.

Avaliación e cualificación do
alumnado durante a situación de Se non fose posible:
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19
- Proba práctica mediante unha tarefa (50%)
- Proba telemática (50%)

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas
Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolmento do terceiro trimestre do curso
2019/20

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN, IMAXE E SON
(Modificación debido á situación
de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO
Ciclo
Réxime / Modalidade
(ordinario/modular/distancia)
Docente

Instalacións de son
Son para audiovisuais e espectáculos
Distancia
Ignacio Lomba Martínez

Período de Actividades de Recuperación

Aprendizaxes e competencias

- Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos
accesorios de captación de son, seguindo a
documentación do proxecto audiovisual ou de
espectáculo, e con valoración das súas características
funcionais e técnicas.
- Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos
accesorios de mestura, direccionamento e distribución
de son, seguindo a documentación do proxecto
audiovisual ou de espectáculo, e con valoración das
súas características funcionais e técnicas.
- Recoñecéronse as características de montaxe e
operación dos elementos auxiliares e accesorios
empregados nas instalacións de son.
- Xustificáronse as técnicas seleccionadas de
instalación de materiais acústicos para a modificación
da resposta acústica do local, segundo as necesidades
do proxecto de instalación.
- Xustificouse a elección de accesorios non
permanentes de adecuación acústica (pantallas
absorbentes, metacrilatos e suspensións) para a
realización da toma de son en condicións de calidade
óptima e segundo as necesidades do proxecto
audiovisual ou de espectáculo.
- Valorouse a influencia de posibles interferencias
(ruídos, apantallamentos, absorcións, etc.) provocados
por artistas, técnicos e público na resposta acústica da
instalación, para propor modificacións na posición
dos elementos de captación e difusión.
- Realizáronse medicións acústicas para avaliar a
calidade do son nun recinto, propoñendo solucións
para acondicionar o espazo segundo o fin ao que estea
destinado.
- Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos
accesorios de captación de son, seguindo a

documentación do proxecto audiovisual ou de
espectáculo, e con valoración das súas características
funcionais e técnicas.
- Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos
accesorios de mestura, direccionamento e distribución
de son, seguindo a documentación do proxecto
audiovisual ou de espectáculo, e con valoración das
súas características funcionais e técnicas.
- Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos
accesorios de gravación de son, seguindo a
documentación do proxecto audiovisual ou de
espectáculo, e con valoración das súas características
funcionais e técnicas.
- Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos
accesorios de reprodución de son, seguindo a
documentación do proxecto e con valoración
das súas características funcionais e técnicas.
- Realizouse a preinstalación dos procesadores de
tempo, seguindo a documentación do proxecto e con
valoración das súas características funcionais e
técnicas.
- Realizouse a preinstalación dos procesadores de
dinámica, seguindo a documentación do proxecto e
con valoración das súas características funcionais e
técnicas.
- Realizouse a preinstalación dos procesadores de
frecuencia, seguindo a documentación do proxecto e
con valoración das súas características funcionais e
técnicas.
- Xustificouse a adecuación da instalación coas
características e as normas de conexión na
documentación técnica dos equipamentos.
- Recoñecéronse as características de montaxe e
operación dos elementos auxiliares e accesorios
empregados nas instalacións de son.
- Tívose rigor e coidado na manipulación dos
equipamentos e materiais de audio.
- Asignáronse as responsabilidades correspondentes a
cada compoñente do equipamento, segundo o plan de
traballo da instalación, para a montaxe e a
desmontaxe do sistema de son.
- Xustificouse o procedemento adecuado da loxística
no transporte de materiais e equipamentos de son, así
como as medidas de protección, estiba e amarre que
garantan a seguridade de persoas e do equipamento.
- Realizouse a colocación das estruturas e dos
equipamentos do sistema de son na localización, con
análise dos planos e dos esquemas da documentación.
- Verificáronse os elementos de sustentación de
cargas, perímetros de protección, illamento galvánico,
cargas estáticas, etc., para garantir a seguridade das
persoas e dos equipamentos.
- Verificáronse as fixacións dos equipamentos e os
seus accesorios na instalación de son, seguindo a
documentación técnica.
- Realizouse e comprobouse o procedemento para tirar
acometidas e liñas entre equipamentos, cumprindo os
requisitos de seguridade, separación de tipos de sinal,
non interferencia con persoas e obxectos, etc., e
tomáronse, de ser o caso, medidas alternativas.

- Relacionáronse coas necesidades do proxecto as
características dos tipos de sinais, conectadores e
cableamentos empregados nas instalacións de son.
- Valoráronse e aplicáronse os procesos de adaptación
de impedancias e apantallamento dos sinais de audio
na conexión entre equipamentos.
- Seleccionáronse os portos de entrada e saída dos
equipamentos de son máis adecuados, para cumprir as
características do proxecto de instalación.
- Realizouse a conexión das entradas e saídas dos
equipamentos de son segundo o proxecto e o tipo de
cableamento.
- Aplicáronse os protocolos e seguíronse as secuencias
no proceso de conexión e desconexión, segundo a
tipoloxía do sinal (acometida eléctrica, sinais de alto
nivel, sinais de liña, sinais de micro, reloxo, datos, RF,
etc.) para evitar avarías no cableamento e nos
equipamentos, garantindo o seu funcionamento.
- Respectouse a seguridade das persoas, soas ou en
grupo, para evitar accidentes e lesións, na
manipulación de obxectos de peso.
- Utilizáronse os elementos de seguridade e os
equipamentos de protección individual e colectiva
(luvas, casco, arnés, protección auditiva, etc.) nas
operacións de montaxe e instalación.
- Seleccionáronse os portos de entrada e saída dos
equipamentos de son máis adecuados, para cumprir as
características do proxecto de instalación.
- Realizouse a conexión das entradas e saídas dos
equipamentos de son segundo o proxecto e o tipo de
cableamento.
- Garantiuse a compatibilidade dos niveis requiridos
de sinal de entrada e saída entre os equipamentos do
sistema.
- Aplicáronse técnicas de conexión dos micrófonos
segundo a súa tecnoloxía de funcionamento
(condensador, dinámico e RF sintonizada).
- Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e
equipamentos como primeiro factor de prevención de
riscos.
- Aplicáronse os protocolos e as secuencias do proceso
de acendido segundo as necesidades do sistema e as
características dos equipamentos, para garantir o seu
correcto funcionamento.
- Configuráronse as interfaces dos equipamentos
segundo os parámetros dos sinais e a funcionalidade
requirida na instalación.
- Direccionáronse os sinais mediante paneis de
interconexións, matrices ou distribuidores, seguindo
as indicacións da documentación da
instalación.
- Axustáronse os niveis de entrada e saída de cada
equipamento de son para conseguir a calidade e a
funcionalidade da instalación, aplicando técnicas de
monitorización visual e acústica.
- Executouse a proba do correcto funcionamento de
cada equipamento da instalación e do conxunto da
configuración técnica, atendendo ao cumprimento dos
requisitos do proxecto e cumprindo a normativa sobre
niveis acústicos, seguridade e prevención de riscos.

- Aplicáronse técnicas de identificación dos fallos en
sistemas de son (avarías electrónicas, fallos de
conexión, bucles de terra, inadaptacións de niveis e
impedancias, desgastes mecánicos, etc.), e
propuxéronse accións para a súa resolución.
- Arranxáronse avarías básicas na instalación do
sistema de son a partir da súa detección, con
aplicación de ferramentas de medida e reparación.
- Verificouse que os parámetros de funcionamento dos
equipamentos (distorsión, nivel, illamento, etc.),
cumpran as marxes normativas.
- Elaborouse un protocolo de intervención para
operacións de mantemento preventivo, con
determinación dos procedementos de actuación na
realización das operacións de mantemento.
- Aplicáronse técnicas de identificación dos fallos en
sistemas de son (avarías electrónicas, fallos de
conexión, bucles de terra, inadaptacións de niveis e
impedancias, desgastes mecánicos, etc.), e
propuxéronse accións para a súa resolución.

- Realizarase un exame teórico-práctico
presencial que terá un valor máximo de 10
puntos (100%) se a situación de emerxencia o
permitise.
Avaliación e cualificación do
alumnado durante a situación de Se non fose posible:
emerxencia de saúde pública
- Proba práctica mediante unha tarefa (50%)
ocasionada polo COVID-19
- Proba telemática (50%)

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

Cálculo segundo o determinado nas
Instrucións do 27 de abril de 2020 da
Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolmento do terceiro trimestre do curso
2019/20

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON
(Modificación debido á situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada
polo COVID-19)
MÓDULO
Ciclo
Réxime / Modalidade
Docente

Comunicación e Expresión Sonora (CES)
CS SON
Modular / Distancia
Nuria M. Tobío Fernández

Período de Actividades de Recuperación de Xuño
Aprendizaxes e
competencias

CA1.1 - Utilizáronse as posibilidades expresivas e
comunicativas dos elementos que configuran a fonoesfera
dun proxecto sonoro, audiovisual ou de espectáculos.
CA1.2 - Xustificouse a utilización de recursos técnicos
monaurais, estereofónicos ou multicanle, a colocación, os
desprazamentos e a localización de fontes, na solución
adoptada para a ambientación dun proxecto sonoro,
audiovisual e de espectáculo.
CA1.3 - Utilizáronse os recursos técnicos dispoñibles,
tendo como meta a consecución da intención
comunicativa.
CA1.4 - Relacionáronse os elementos sonoros cos
elementos visuais dun proxecto audiovisual ou de
espectáculos, e xustificáronse as accións e as eleccións
con base na definición de xénero, subxénero, época,
accións, lugares, personaxes, sentimentos, etc.
CA1.5 - Utilizáronse os contrastes, golpes musicais,
encadeados, fundidos, fondos e ambientes obxectivos e
subxectivos no deseño dun proxecto de ambientación
sonoro, audiovisual e de espectáculos.
CA1.6 - Seleccionáronse as pasaxes musicais clásicas ou
modernas máis acaídas segundo a época e o estilo do
proxecto de ambientación musical.
CA1.7 - Deseñouse a ambientación sonora dun proxecto
audiovisual atendendo á tipoloxía do programa:
deportivo, de entretemento, informativo, publicitario, etc.
CA2.8 - Apreciáronse e recoñecéronse os beneficios
xerados pola utilización correcta e creativa das
posibilidades da gravación e mestura de material sonoro
ou musical, diferenciando tipos de gravación,
manipulacións do sinal e efectos, e relacionando estes

parámetros co xénero, o tipo ou a forma de audiovisual e
a súa intención comunicativa.
CA2.9 - Detectáronse fallos na utilización técnica e
creativa dos elementos sonoros ou musicais, e
propuxéronse solucións alternativas enfocadas a
arranxar os erros apreciados.
CA3.1 - Analizáronse as características das bandas
sonoras de produtos audiovisuais segundo a súa tipoloxía
e o seu estilo.
CA3.2 - Desagregouse a banda sonora dunha produción
sonora, audiovisual ou de espectáculo para determinar as
características dos recursos da linguaxe sonora que haxa
que empregar na súa construción.
CA3.3 - Deseñouse a banda sonora dun produto sonoro,
audiovisual ou de espectáculo, respondendo aos
requisitos comunicativos e expresivos consignados no
proxecto audiovisual.
CA3.4 - Determináronse os cortes, os movementos, os
fundidos, os encadeamentos e outros elementos
sintácticos da banda sonora.
CA3.5 - Especificáronse no proceso de deseño da banda
sonora as interaccións de sons, música e voces.
CA3.6 - Delimitouse a duración exacta da banda sonora
de acordo coas necesidades comerciais, comunicativas e
construtivas da secuencia audiovisual.
CA3.7 - Realizouse o proceso de construción da banda
sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de
espectáculo, e comprobouse a integración dos seus
compoñentes (voces, música, e efectos sonoros e
ambientais)
CA3.8 - Avaliouse o resultado final obtido na realización
dunha banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou
de espectáculo, consignando o grao de consecución dos
obxectivos comunicativos e as posibilidades de mellora.
CA3.9 - Avaliáronse e utilizáronse convenientemente as
posibilidades comunicativas da voz humana en función do
seu tipo, o rexistro, a extensión, a calidade e a
plasticidade, cunha determinada intención técnica e
creativa.
CA3.10 - Valorouse o emprego das técnicas de locución
máis adecuadas para o seu uso en situacións de dobraxe,
locución, dramatización, realización de cuñas
radiofónicas e anuncios publicitarios.
CA4.1 - Localizáronse en fontes documentais externas os
documentos sonoros adecuados ás características dun
proxecto sonoro.
CA4.2 - Definíronse os ítems necesarios para o deseño
dun sistema de clasificación de documentos sonoros que
teña en conta os procesos necesarios para a súa
identificación, o xénero, a orixe, a procedencia, a época,

a autoría, o tema, a música, o intérprete, o formato, as
pistas, etc., a súa codificación, a súa conservación e a súa
xestión como base de datos.
CA4.3 - Establecéronse uns sistemas de clasificación de
documentos sonoros aplicables a diferentes medios
(radio, produción de programas sonoros, audiovisuais,
animación, multimedia, artes escénicas, producións
musicais e eventos) que permita o arquivo de calquera
tipo de documentos sonoros e a súa localización.
CA4.4 - Rexistrouse e creouse a documentación necesaria
para a recepción, o intercambio e o arquivo adecuado de
documentos sonoros en diversos soportes e formatos
(disco, CD, cinta magnética, ficheiro informático, MP3,
MP4, etc.).
CA4.5 - Realizáronse as tarefas de mantemento dos
equipamentos e dos medios técnicos precisos para o
acceso, a audición e o uso dos materiais sonoros dun
arquivo de documentos sonoros.
CA5.1 - Examináronse modelos de guións técnicos de son
segundo as características específicas dos tipos
estandarizados de proxectos sonoros, audiovisuais e de
espectáculos.
CA5.2 - Relacionouse a funcionalidade narrativa e
expresiva dos efectos e os signos de puntuación da
linguaxe sonora e audiovisual, así como a súa corrección
técnica, coa transmisión comprensiva da mensaxe nunha
produción sonora ou audiovisual.
CA5.3 - Describíronse as alternativas posibles no guión
dun produto sonoro ou audiovisual, a partir da
valoración do tratamento do tempo, do espazo e da idea
ou do contido.
CA5.4 - Aplicáronse os conceptos de orde, coherencia,
emprego de frases curtas e lóxicas, redundancia e valor
suxestivo das palabras e do silencio, entre outros, no
proceso de escritura dun texto sonoro.
CA5.5 - Definíronse os planos sonoros, as duracións e os
coleamentos na elaboración de guións técnicos de son
para proxectos sonoros ou audiovisuais.
CA5.6 - Planificáronse os recursos sonoros propios do
son, o ruído, o silencio, a música e a voz en relación cos
elementos visuais da produción audiovisual, en función
dun resultado comunicativo desexado.
CA6.1 - Examináronse os fundamentos básicos da
audición humana, a súa anatomía e a súa fisioloxía.
CA6.2 - Analizáronse os problemas, as disfuncións, as
doenzas e os traumatismos máis habituais do sistema
auditivo relacionados coa xenética, a idade, a exposición
a estímulos daniños ou a contaminación acústica.
CA6.3 - Determináronse os métodos máis seguros de
prevención de danos do sistema auditivo, tendo en conta a

relación entre a enerxía e o tempo de exposición, así
como os niveis aceptables de traballo.
CA6.4 - Valorouse a importancia dunha hixiene auditiva
correcta, desde o punto de vista das repercusións sobre as
accións técnicas propias da profesión, pero tamén sobre a
capacidade comunicativa en xeral.
CA7.1 - Determináronse os fundamentos básicos da
fonación humana, anatomicamente e fisioloxicamente.
CA7.2 - Determináronse os mecanismos básicos de
produción do canto e da locución, identificando as
técnicas de respiración e pauta.
CA7.3 - Analizáronse os problemas máis habituais do
aparello fonador relacionados coa xenética, a idade, os
malos usos ou abusos, ou a contaminación ambiental.
CA7.4 - Determináronse os métodos máis seguros de
prevención de danos do aparello fonador.
Avaliación e
cualificación do
alumnado durante a
situación de
emerxencia de saúde
pública ocasionada
polo COVID-19

CUALIFICACIÓN
FINAL DO MP

Proba global de coñecemento sobre as 4 unidades
didácticas con contido teórico e práctico.
Realizarase de maneira telemática no caso de non poder
ser presencial no mes de xuño.
Valor total da proba: 100%

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de
abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolmento do terceiro trimestre do curso 2019/20

DEPARTAMENTO DE FOL
(Modificación debido á situación
de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO

EIE

Ciclo

CS DE SON PARA AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

Réxime / Modalidade

ADULTOS / DISTANCIA

Docente

SONIA SOUTO FERNÁNDEZ
Período de Actividades de Recuperación
U1
CA1.7 - Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha
determinada idea de negocio do ámbito de son para audiovisuais e
espectáculos, que ha servir de punto de partida para a elaboración
do proxecto empresarial.

CA2.12 - Elaborouse un borrador de plan de empresa que
inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do
proceso produtivo e dos recursos necesarios, a
responsabilidade social e o plan de márketing.

Aprendizaxes e competencias

U4
CA3.2- Analizáronse as formas xurídicas da empresa e
determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en
relación coa súa idea de negocio.
CA3.4-Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas
propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.
CA3.5- Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada
forma xurídica de empresa
CA3.9 - Incluíuse no plan de empresa información relativa á
elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas
e as subvencións.
U7
CA4.2-Describíronse as técnicas básicas de análise da información
contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura
financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa.

Xa que non é posible a realización do exame presencial,
este será substituído por dúas probas:

Avaliación e cualificación do alumnado durante
a situación de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19

-

Tarefa con varias cuestións e supostos prácticos:
40%

-

Realización de parte de un proxecto empresarial e
exposición oral a través da gravación dun video:
60%

Proxecto e exposición: esta proba conta de dúas partes:
Parte 1-Realización dun breve proxecto empresarial para a
creación dun negocio relacionado co mundo audiovisual,
segundo o guión proposto pola profesora.
Parte 2- Gravación dunha breve exposición do proxecto onde
ademais o alumno deberá contestar ás preguntas que a
profesora realice coa finalidade de comprobar a súa autoría.
O documento escrito e a exposición do mesmo valoraranse de
forma conxunta. O que non se expoña e solo apareza
recollido por escrito non será tido en conta na avaliación
desta proba.
Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril
de 2020 da Dirección Xeral de Educación. FP e Innovación Ed:

CUALIFICACIÓN FINAL DO MP
-

Mantéñense os criterios de cualificación establecidos na
Programación.

DEPARTAMENTO DE FOL
(Modificación debido á situación de emerxencia
de saúde pública ocasionada polo COVID-19)

MÓDULO

FOL

Ciclo

CS DE SON PARA AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

Réxime / Modalidade (ordinario/
modular/distancia)

ADULTOS / DISTANCIA

Docente

Roberto Santiago Pérez Rodríguez
U1
CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.
CA1.2 - Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade
e á saúde das persoas traballadoras.
CA1.5 - Valoráronse as medidas de protección especíBicas de persoas traballadoras sensibles a
determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de menores
U2
CA2.2 - ClasiBicáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.
CA2.3 - ClasiBicáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a
accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perBil profesional de técnico
superior en son para audiovisuais e espectáculos
CA4.1 - DeBiníronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben
aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no
caso de materializarse.
CA4.2 - Analizouse o signiBicado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos

Aprendizaxes e competencias
(mínimos esixibles)

U3
CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con signiBicación para a prevención nos
contornos de traballo relacionados co perBil profesional de técnico superior en son para
audiovisuais e espectáculos.
CA2.2 - ClasiBicáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.
CA2.4 - IdentiBicáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das
persoas coa titulación de técnico superior en son para audiovisuais e espectáculos.
U4
CA3.2 - ClasiBicáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos
criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.
CA3.3 - Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en
materia de prevención de riscos.
CA3.7 - DeBiniuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co
sector profesional da titulación de técnico superior en son para audiovisuais e espectáculos.
U5
CA2.1 IdentiBicáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito
do traballo.
CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identiBicáronse as medidas de
fomento da contratación para determinados colectivos.
CA2.10 IdentiBicáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

U6
CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identiBicáronse os principais elementos que o integran.
CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral
e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.
CA2.12 IdentiBicáronse as características deBinitorias dos novos contornos de organización do
traballo.
U7
CA2.9 - IdentiBicáronse as causas e os efectos da modiBicación, a suspensión e a extinción da
relación laboral.

Aprendizaxes e competencias
(mínimos esixibles)

U8
CA3.3 - IdentiBicáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora
e as cotas
correspondentes a ela e á empresa.
CA3.4 - Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus
requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.
CA3.5 - Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos
sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego de
nivel contributivo básico.
U9
CA4.7 IdentiBicáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas
coa titulación de técnico superior en son para audiovisuais e espectáculos.
CA4.8 - Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.
U10
CA1.1 IdentiBicáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perBil de
técnico superior en son para audiovisuais e espectáculos, e valoráronse as súas vantaxes sobre
o traballo individual.
CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eBicaz fronte ás dos equipos
ineBicaces.
CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conBlitos identiBicados no seo do
equipo de traballo.
TAREFAS AVALIABLES DO MÓDULO (subidas á plataforma antes ou durante o
estado de confinamento).
Tarefas das unidades didácticas cos criterios de cualificación:
T1 = 5%
T 3 = 5%
T 5-6 = 10%
T 7-8= 20%
T 9-10= 10%
Total tarefas das unidades: 50%
O alumnado recibirá a nota obtida en cada unha das tarefas mediante plataforma de
distancia.

Avaliación e cualificación do
alumnado durante a situación de
emerxencia de saúde pública
ocasionada polo COVID-19

Tarefa Final, que substitúe ao exame previsto, cun criterio de cualificación do 50%.
Esta proba conta de dúas partes:
Parte 1: realización dunha presentación en power-point, prezi ou similar cun resume dun
Plan de Prevención dun centro de traballo relacionado co mundo audiovisual, seguindo o
guión proposto polo profesor.
Parte 2: gravación na que o alumnado deberá contestar ás preguntas que a profesor
realice coa finalidade de comprobar a autoría do documento.
O documento escrito e a exposición do mesmo valoraranse de forma conxunta. O que non
se expoña e solo apareza recollido por escrito non será tido en conta na avaliación desta
proba.
Duración da exposición: aproximadamente 5 minutos
RECUPERACIÓN DE XUÑO
-

A Proba realizarase de forma presencial (e por escrito), se a situación de
emerxencia o permitise. Se non fose posible, realizarase a modo de tarefa global,
cun vídeo de verificación da autoría, con preguntas sobre a tarefa realizada.

Cálculo segundo o determinado nas Instrucións do 27 de abril de 2020 da Dirección Xeral
de Educación. FP e Innovación Ed:
CUALIFICACIÓN FINAL DO MP

-

Cámbianse os criterios da programación sendo o 50% as tarefas das unidades e o
outro 50% a tarefa final gravada.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE A LEVAR A CABO POLO PROFESORADO DESTE IES:
Debido á situación provocada polo estado de emerxencia sanitaria e conforme á norma7va
establecida pola administración educa7va a este respecto, cómpre adoptar medidas de reforzo
e apoio á diversidade do alumnado.
Tomando en consideración o establecido pola Lei 2/2006 (LOE) e polo Decreto 114/2010 de
ordenación da FP en Galicia respecto á atención á diversidade, enuméranse a con7nuación as
medidas que teremos en conta durante este período:
•

Medidas de acceso ás aulas virtuais e demais recursos telemáCcos: ao inicio deste
período, a través das 7torías, determinouse o número de estudantes que 7ñan
diﬁcultades para acceder ás aulas virtuais debido a problemas de conexión a internet
ou por carecer de equipamento informá7co coa ﬁnalidade de ofrecerlles unha solución
técnica para poder seguir a docencia online.

•

Seguimento personalizado na entrega de tarefas: en caso de que algún estudante non
presente algunha tarefa, o profesorado determinará se existe algunha problemá7ca de
7po familiar ou técnica ligada ás causas que xeraron esta situación de emerxencia
sanitaria. En tal caso, ampliaranse os prazos de entrega das tarefas.

•

Reunións de equipo docente de cada ciclo transcorrida a primeira semana do período
de docencia online: coa ﬁnalidade de poñer en común o seguimento da docencia
online por parte do alumnado en cada módulo e así detectar se é preciso a atención
individualizada de algún estudante nun ou en varios módulos profesionais.

•

Contarase coa colaboración da orientadora: a principal ﬁnalidade será detectar
situacións de inestabilidade emocional causada polo estado de emerxencia e, no seu
caso, poder ofrecer asesoramento online personalizado. A orientadora tamén ofrecerá
recursos online para mo7var ao profesorado e alumnado do centro, con consellos
profesionais para sobrelevar o estado de conﬁnamento.

•

Respecto ao alumnado con discapacidade: desde a 7toría garan7zarase que este
alumnado pode seguir as clases online sen diﬁcultade engadida e, no caso de detectar
algunha necesidade especíﬁca, levaranse a cabo as medidas oportunas tras o
asesoramento do departamento de orientación. Poderanse encargar tarefas
diferenciadas para este alumnado, se así se es7ma oportuno, pero coa ﬁnalidade de
que acaden os mesmos resultados de aprendizaxe co resto do grupo clase.

