
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Iluminación, captación e tratamento de imaxe Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1162 Control da iluminación 02020/2021 0133

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ALICIA VALIÑO CEA,MANUELA DEL MAR OTERO RÚAS (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Controla e manipula os feixes de luz, relacionando a súa operación coa consecución do efecto estético ou dramático requirido no deseño de
iluminación.
RA2 - Controla a iluminación en espectáculos en vivo, valorando a consecución dos obxectivos do deseño de iluminación e a idoneidade do plan de
iluminación.
RA3 - Controla a iluminación na toma e no rexistro de audiovisuais, valorando a consecución dos obxectivos do deseño de iluminación e a idoneidade do
plan de iluminación.

RA4 - Aplica a narrativa audiovisual na iluminación, conxugando os códigos audiovisuais coa consecución dos obxectivos comunicativos dos proxectos.

RA5 - Controla o aspecto visual da iluminación na imaxe durante a posprodución, avaliando a consecución do resultado visual desexado da obra.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Efectuáronse as operacións de concentración ou difusión dos feixes de luz, tendo en conta distancias e sombras, e utilizando as lentes adecuadas,
para conseguir o efecto desexado no deseño de iluminación.

CA1.4 Utilizáronse os elementos de reflexión directa ou difusa necesarios para conseguir que os feixes de luz produzan o efecto desexado no deseño de
iluminación.

CA1.5 Filtráronse as luces para regular o feixe no relativo a temperatura de cor, dominantes de cor, intensidade lumínica e suavidade, para conseguir o
efecto marcado no deseño de iluminación.

CA1.6 Colocáronse os elementos de recorte e outros accesorios, para delimitar os campos de acción dos feixes de luz segundo o deseño de iluminación.

CA1.7 Aplicáronse reguladores de luz nos casos necesarios para conseguir os feixes desexados.

CA1.8 Adaptáronse as temperaturas de cor e o flicker das luminarias aos dispositivos de captación.

CA2.1 Configurouse o patch, asignando os elementos de regulación ás canles correspondentes e procurando a máxima operatividade na aplicación do
plan de iluminación.

CA2.2 Configurouse o universo DMX necesario para o control das luminarias e outros elementos para manipular desde o control de iluminación, asignando
os enderezos correspondentes.

CA2.3 Establecéronse os protocolos de sincronización co audio mediante conexións ou acordos coas actividades de son.

CA2.5 Programáronse as fontes de luz remotas ou robotizadas que se vaian utilizar, procurando a súa maior operatividade no cumprimento do plan e
establecendo posicións, intensidades, cores, movementos e gobos en móbiles e escáners.

CA2.6 Programáronse os elementos robotizados accesorios (fume, ventiladores, pirotecnia, etc.) para a realización dos efectos especiais marcados no
plan de iluminación.

CA2.7 Realizáronse os ensaios necesarios, corrixindo tempos, coordinacións, pés e posicións, entre outros aspectos, e almacenáronse os resultados no
soporte informático da mesa de programación e/ou na escaleta.

CA3.1 Establecéronse as condicións para a operación de cámara de gravación plano a plano relativas á filtraxe óptica, e a realización dos balances de
brancos e negros necesarios, a partir do cálculo e o axuste da temperatura de cor, a intensidade da luz e os co

CA3.2 Establecéronse as condicións de operación de cámara de gravación plano a plano para a colocación de filtros polarizadores ou de efectos, e
conseguir o efecto desexado no deseño de iluminación.

CA3.3 Establecéronse as condicións para a operación de cámara de gravación plano a plano para a manipulación e o axuste do sinal, modificando
pedestal, ganancia e gama.

CA3.4 Fixéronse os axustes necesarios de profundidade de cor e curvas de sinal nas matrices, táboas LUT ou similar, para a consecución do aspecto
visual marcado no deseño de iluminación.

CA3.5 Determináronse os axustes de unidades de control de cámaras necesarios para o cumprimento do plan de iluminación ao longo do programa de
televisión.

CA3.6 Adaptáronse os parámetros da iluminación necesarios á toma de son e aos movementos das cámaras e dos actores e as actrices, mediante
ensaios e teatriños.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.7 Determinouse o número T ou número F para colocar na óptica mediante a medición da luminancia e iluminancia das luces e o cálculo
correspondente, para conseguir o efecto de iluminación marcado no deseño.

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.

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.

CA4.5 Ilumináronse as maquetas, conseguindo o efecto de realismo na iluminación necesario en cada caso.

CA4.6 Ilumináronse os efectos especiais de rodaxe en coordinación e sincronización coas necesidades do equipo correspondente.

CA4.7 Ilumináronse os sets para efectos de posprodución de incrustacións ou transparencias, facilitando ao máximo a limpeza dos mattes ou a interacción
con elementos virtuais.

CA4.8 Someteuse a estudo a fotoxenia dos actores e as actrices, procurando o máximo sometemento do seu aspecto á narrativa proposta no guión.

CA5.1 Comprobáronse as tomas rexistradas, valorando a adecuación dos resultados lumínicos ao deseño.

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.

CA5.5 Realizouse a inspección da conformación final, aplicando as correccións necesarias visuais ao máster e/ou controlando as copias de difusión ou
emisión.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Controla e manipula os feixes de luz, relacionando a súa operación coa consecución do efecto estético ou dramático requirido no deseño de
iluminación.
RA2 - Controla a iluminación en espectáculos en vivo, valorando a consecución dos obxectivos do deseño de iluminación e a idoneidade do plan de
iluminación.

RA4 - Aplica a narrativa audiovisual na iluminación, conxugando os códigos audiovisuais coa consecución dos obxectivos comunicativos dos proxectos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Medíronse as luminarias en intensidade lumínica, luminancia, rendemento, uniformidade de feixe e flicker, comprobando a súa igualación e
aplicando as correccións necesarias.

CA1.2 Dirixíronse os feixes de luz ás zonas do decorado marcadas nos deseños, calculando ángulos de reflexión e posición das sombras.

CA1.3 Efectuáronse as operacións de concentración ou difusión dos feixes de luz, tendo en conta distancias e sombras, e utilizando as lentes adecuadas,
para conseguir o efecto desexado no deseño de iluminación.

CA1.4 Utilizáronse os elementos de reflexión directa ou difusa necesarios para conseguir que os feixes de luz produzan o efecto desexado no deseño de
iluminación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.5 Filtráronse as luces para regular o feixe no relativo a temperatura de cor, dominantes de cor, intensidade lumínica e suavidade, para conseguir o
efecto marcado no deseño de iluminación.

CA1.6 Colocáronse os elementos de recorte e outros accesorios, para delimitar os campos de acción dos feixes de luz segundo o deseño de iluminación.

CA1.7 Aplicáronse reguladores de luz nos casos necesarios para conseguir os feixes desexados.

CA1.8 Adaptáronse as temperaturas de cor e o flicker das luminarias aos dispositivos de captación.

CA2.2 Configurouse o universo DMX necesario para o control das luminarias e outros elementos para manipular desde o control de iluminación, asignando
os enderezos correspondentes.

CA2.4 Programouse o espectáculo na mesa de iluminación, utilizando submásters, grupos, cues, macros e cantos elementos haxa dispoñibles para a
agrupación e a temporización dos eventos do espectáculo.

CA2.8 Cumpríronse os protocolos de seguridade para persoas, locais e equipamentos, facilitando o movemento e a actuación de todos os equipos que
interveñen no espectáculo.

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.

CA4.3 Respectouse a continuidade na iluminación, adaptándose ao guión técnico e ás necesidades de dirección e operación de cámara.

Os contidos mínimos esixibles son:

Fontes de luz: características (cantidade, calidade, calidade, cor e dirección).

Cálculos de luz: magnitudes, unidades e aparellos de medida.

Utilización dos instrumentos de medida na iluminación: luxómetro e termocolorímetro. Operacións de medición e procedementos de axuste.

Direccionamento e concentración dos feixes de luz.

Elementos de reflexión.

Elementos de filtraxe na iluminación respecto á temperatura de cor, respecto á cor e respecto á intensidade e difusión.

Elementos de recorte: utilización de bandeiras e accesorios; gobos.

Configuración do patch de iluminación.

Configuración de universos DMX.

Mesas de iluminación: non programables e programables. Programación de robots de iluminación. Programación e manexo de efectos especiais.

Protocolos de seguridade.

Comportamento dos filtros de cámara segundo a iluminación da escena: cor e temperatura de cor, intensidade, polarización e efectos.

Axustes relativos á iluminación na captación CCU e iluminación.

Adaptación a movementos de cámara e de actores e actrices.

Adaptación á toma de son.

Aplicacións prácticas da luz xustificada e non xustificada.

Dureza da luz e das sombras.

Continuidade na iluminación.

Estudo da fotoxenia. Maquillaxe e caracterización.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Procedementos de inspección e medición de tomas.

Itinerarios da posprodución.

Etalonaxe. Procedementos de etalonaxe.

Criterios de cualificación:

Primeira parte da proba

A proba terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte. O profesor do módulo cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para

a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

O profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

En caso de superar as probas, a nota final sairá da suma da parte escrita (que contará un 50%) e da parte práctica (que contará o 50% restante).

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo e que terá

un peso do 60% da nota final.

A proba consistirá nun cuestionario de preguntas curtas, tipo test e de desenrolo.

Esta primeira parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder realizar a segunda parte

da proba.

4.b) Segunda parte da proba

Para acceder a esta segunda proba será obrigartorio acadar unha avaliación positiva na primeira.

-Consistirá nunha proba de carácter práctico, eliminatoria. Valorarase de 0 a 10, sendo 5 a a nota mínima para superala.

 Terá carácter eliminatorio e consistirá no desenvolvemento de varios exercicios e/ou supostos prácticos sobre unha mostra significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

As personas que non superen a primeira parte da proba serán calificadas con cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da proba,

as comisións de avaliación expondrán as puntuacións obtidas no tablón de anuncios do centro no que se realizou.
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Para acceder a esta segunda proba será obrigartorio acadar unha avaliación positiva na primeira.

-Consistirá nunha proba de carácter práctico, eliminatoria. Valorarase de 0 a 10, sendo 5 a a nota mínima para superala.

 Terá carácter eliminatorio e consistirá no desenvolvemento de varios exercicios e/ou supostos prácticos sobre unha mostra significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

As personas que non superen a primeira parte da proba serán calificadas con cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da proba,

as comisións de avaliación expondrán as puntuacións obtidas no tablón de anuncios do centro no que se realizou.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Iluminación, captación e tratamento de imaxe Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1170 Empresa e iniciativa emprendedora 02020/2021 053

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA TERESA GONZÁLEZ AREAL

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola
innovación e a creatividade.
RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a
empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos.

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha.

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e
fiscais, e formaliza a documentación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables
para ter éxito na actividade emprendedora.

CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.

CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade.

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

   CA1.8.1 Analizouse a nivel teórico, a estrutura dun proxecto empresarial tipo dunha pequena empresa

CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.

CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das
empresas.

CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social,
ambiental, demográfico e cultural.

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.

CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

   CA2.6.1 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas en xeral e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.

CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.

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.

   CA3.2.1 Distínguense as diferentes formas  xurídicas da empresa, as vantaxes e desvantaxes de cada unha
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de produción audiovisual, fotográfica e de iluminación para espectáculos e
eventos.

CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

   CA3.4.1 Distínguese a nivel teórico, o grao de responsabilidade legal en función da forma xurídica

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

   CA3.5.1 Diferenciouse a nivel teórico o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa

CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de iluminación, captación e tratamento de imaxe, tendo en
conta a súa localización.

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto,
ingresos, gastos e contas anuais.
   CA4.1.1 Analizáronse a nivel teórico conceptos básicos de contabilidade, así como  técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo,
patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

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.
   CA4.2.1 Describíronse a nivel teórico 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

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa
relacionada coa iluminación, captación e tratamento de imaxe, e diferenciáronse os tipos de impostos no calenda
   CA4.3.1 Definíronse a nivel teórico as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha
mediana empresa

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola
innovación e a creatividade.
RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a
empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos.

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha.

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e
fiscais, e formaliza a documentación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de produción audiovisual, fotográfica e de iluminación para espectáculos
e eventos.

CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de iluminación, captación e tratamento de imaxe, que ha
servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial.
   CA1.7.1 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de iluminación, captación e tratamento de imaxe, que
podería servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

   CA1.8.2 Concretouse a estrutura dun proxecto empresarial tipo dunha pequena empresa

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de iluminación, captación e tratamento de imaxe,
en función da súa posible localización.

CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

   CA2.6.2 Determináronse accións de responsabilidade social que poden levar a cabo empresas do sector audiovisual

CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa iluminación, captación e tratamento de imaxe, e describíronse os
principais custos sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen.

CA2.8 Identificáronse, en empresas de iluminación, captación e tratamento de imaxe, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de iluminación, captación e tratamento de imaxe, e
delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial.

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.
    CA2.12.1 Confeccionouse un guión dun plan de empresa que inclúa todos os seus elementos básicos

    CA2.12.2 Concretáronse, mediante supostos prácticos, diferentes contidos dun plan de empresa do sector audiovisual, como son: idea, localización,
organización, responsabilidade social e plan de marketing

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.

   CA3.2.2 Concretáronse formas xurídicas axeitadas para diferentes tipos de empresa

CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

   CA3.4.2 Determinóuse a nivel práctico, o grao de responsabilidade legal en función da forma xurídica

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

   CA3.5.2 Determinóuse a nivel práctico, o tratamento fiscal establecido para diferentes formas xurídicas de empresa

CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

   CA3.9.1 Concretouse, mediante supostos prácticos, información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as
subvencións dunha pequena empresa

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto,
ingresos, gastos e contas anuais.
   CA4.1.2 Determináronse conceptos básicos de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais dunha pequena empresa

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.
   CA4.2.2 Analizouse información contable: equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade dunha pequena empresa

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa
relacionada coa iluminación, captación e tratamento de imaxe, e diferenciáronse os tipos de impostos no calenda
   CA4.3.2 Determináronse obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana
empresa

CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás,
facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa d
   CA4.4.1 Cumplimentouse con corrección documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques,
obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena empresa
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

   CA4.5.1 Concretáronse,  mediante supostos prácticos, contidos dun plan financeiro así como o análisis da viabilidade económica e financeira dunha
pequena empresa

MÍNIMOS ESIXIBLES:

Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva do módulo son os criterios de avaliación do currículo, relacionados cos coñecementos que

deberá demostrar a persoa aspirante e que se especifican en cada unha das probas, teórica e práctica, que conforman a PROBA LIBRE.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Examen final de libres constará de dúas partes: primeira parte, denominada  PROBA TEÓRICA e segunda parte da proba, denominada PROBA

PRÁCTICA.  A cualificación será a media aritmética de ambas probas, aínda que en ambas deberá obterse un mínimo dun 5 (sobre 10).

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba cómpre ter superado o Exame Final de Libres PROBA

TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Cada proba valorarase de 0 a 10, tendo que obter un 5 para conseguir o aprobado.

CUALIFICACIÓN FINAL: o alumnado que supere ambas probas aprobará o módulo, obtendo como cualificación a media aritmética de ambas

probas. Esta será un número enteiro comprendido entre 5 e 10. No caso de que a media sexa un número con decimais, esta aproximarase ao

enteiro máis cercano (a partir de 0,5, incluído, redondea ao número enteiro superior).

Non se admitirá o uso de ningún aparato electrónico ou de comunicación co exterior, desde o inicio do chamamento ate o remate das probas.

Unha vez iniciadas as probas escritas, as persoas candidatas agardarán dez minutos antes de poder abandonar, e entregarán a proba asinada ao

profesorado responsable.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Consistirá na resolución por escrito dunha proba escrita, de preguntas tipo test sobre os contidos da programación do módulo.

Para a determinación da cualificación terase en conta que:

 -Todas as preguntas do cuestionario teñen o mesmo valor.

 -As respostas correctas puntuarán positivamente, ás non contestadas non terán valoración ningunha e ás contestadas erroneamente serán

penalizadas coa metade do valor asignado á contestación correcta.

Para a realización da proba se necesitará un bolígrafo de cor azul ou negro que traerá cada aspirante. Non se poderá utilizar ningún tipo de

corrector.
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A proba terá unha duración máxima de cen  minutos.

Para poder realizar a PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado esta primeira parte da proba.

4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte de proba, cómpre ter superado o Exame Fianl de Libres

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Consistirá na resolución de supostos prácticos sobre os contidos da programación do módulo.

Para a realización da proba se necesitará un bolígrafo de cor azul ou negro  que traerá cada aspirante. Tamén será necesario que os aspirantes

traian unha calculadora sinxela, non se admitirán calculadoras científicas ou con memoria. Non se poderá utilizar ningún tipo de corrector.

A proba terá unha duración máxima de cen minutos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Iluminación, captación e tratamento de imaxe Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1169 Formación e orientación laboral 02020/2021 0107

MP1169_12 Prevención de riscos laborais 02020/2021 045

MP1169_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

02020/2021 062

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARTA BENDAÑA PEDROSA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1169_12) RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.

(MP1169_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP1169_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP1169_12) RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis
habituais do sector de produción audiovisual, fotográfica e de iluminación para espectáculos e eventos.

(MP1169_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP1169_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP1169_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en iluminación, captación e
tratamento de imaxe.

(MP1169_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1169_22) CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en iluminación, captación e
tratamento de imaxe, e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual.

(MP1169_12) CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

(MP1169_22) CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.

(MP1169_12) CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

(MP1169_12) CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

(MP1169_12) CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

(MP1169_12) CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de
protección da maternidade e a lactación, e de menores.

(MP1169_12) CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de produción audiovisual, fotográfica e de iluminación para
espectáculos e eventos.

(MP1169_12) CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

(MP1169_22) CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

(MP1169_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

(MP1169_22) CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

   (MP1169_12) CA2.2.1 Determináronse os factores de risco e os danos derivados deles

   (MP1169_12) CA2.2.2 Clasificáronse os distinos tipos de riscos

(MP1169_22) CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1169_12) CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas
profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico superior en iluminación, captación e tratamento de imaxe.

(MP1169_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.
   (MP1169_22) CA2.4.2 Describíronse as características das modalidades de contratación: requisitos do traballador, salario e xornada, duración e outros
elementos

(MP1169_22) CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

(MP1169_22) 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.
   (MP1169_22) CA2.7.1 Describíronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva
entre homes e mulleres

(MP1169_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP1169_22) CA2.8.1 Identificáronse os elementos definitorios do recibo de salarios

(MP1169_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP1169_22) CA2.9.1 Describíronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral

(MP1169_22) CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.

(MP1169_22) CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

(MP1169_12) CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

(MP1169_22) CA3.1 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía.

(MP1169_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.

(MP1169_22) CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.

   (MP1169_12) CA3.2.1 Determináronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios esgtablecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais

(MP1169_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

   (MP1169_12) CA3.3.1 Describíronse as características dos representantes da spresoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP1169_12) CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

(MP1169_22) 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.
   (MP1169_22) CA3.4.1 Determináronse as principais prestacións contributivas de Seguridade Social, os seus requisitos e a súa duración

(MP1169_12) CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de
emerxencia.

(MP1169_12) CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en
iluminación, captación e tratamento de imaxe.

(MP1169_12) 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.

(MP1169_22) CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea.

(MP1169_12) CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1169_12) CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

(MP1169_12) CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así
como a composición e o uso da caixa de urxencias.
   (MP1169_12) CA4.6.1 Describíronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos,
así como a composición e o uso da caixa de urxencias.

(MP1169_22) CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en
iluminación, captación e tratamento de imaxe

(MP1169_22) CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1169_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP1169_12) RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis
habituais do sector de produción audiovisual, fotográfica e de iluminación para espectáculos e eventos.

(MP1169_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP1169_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP1169_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP1169_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en iluminación, captación e
tratamento de imaxe.

(MP1169_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1169_22) CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

(MP1169_22) CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as
tarefas.

(MP1169_22) CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

(MP1169_22) CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.

(MP1169_22) CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación
responsable e activa dos seus membros.

(MP1169_12) CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil
profesional de técnico superior en iluminación, captación e tratamento de imaxe.

(MP1169_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

   (MP1169_12) CA2.2.3 Determináronse os danos que poden provocar os diferentes tipos de riscos profesionais, así coo as medidas de prevención e
técnicas de loita axeitadas a diferentes supostos prácticos

(MP1169_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.

(MP1169_12) CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en
iluminación, captación e tratamento de imaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

   (MP1169_22) CA2.4.1 Calculouse o salario a percibir atendendo a modalidade de contratación e duración da xornada

(MP1169_12) CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade.

(MP1169_22) CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no
sector profesional relacionado co título de técnico superior en iluminación, captación e tratamento de imaxe.

(MP1169_22) 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.
   (MP1169_22) CA2.7.2 Determináronse en casos prácticos concretos as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e
familiar

(MP1169_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP1169_22) CA2.8.2 Calculouse o salario neto en nóminas mensuais sinxelas, incluíndo a cota obreira e a empresarial (á Seguridade Social)

(MP1169_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP1169_22) CA2.9.2 Determináronse os efectos en casos concretos nos supostos de modificación, suspensión e extinción do contrato

   (MP1169_22) CA2.9.3 Calculáronse indemnizacións por despedimento e por modificación ou suspensión do contrato

(MP1169_22) CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

(MP1169_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.
   (MP1169_12) CA3.2.2 Elixiuse a modalidade de servizos de prevencion axeitada a cada centro de traballo, en funcion dos criterios establecidos na
normativa sobre prevención de riscos laborais

(MP1169_22) CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á
empresa.

(MP1169_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

   (MP1169_12) CA3.3.2 Determinóuse o número de delegados de prevención que debe haber nun centro de traballo

(MP1169_22) 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.
   (MP1169_22) CA3.4.2 Calculouse a duracion e contía das prestacións contributivas por Incapacidade Temporal e Desemprego, en casos prácticos
concretos

(MP1169_22) 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.

(MP1169_12) CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as
funcións de cadaquén.

(MP1169_12) CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

(MP1169_22) CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.

(MP1169_12) CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

(MP1169_22) CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás
esixencias do proceso produtivo.

(MP1169_12) CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.

(MP1169_22) CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

(MP1169_12) CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1169_12) CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

(MP1169_22) CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en iluminación, captación e
tratamento de imaxe.

(MP1169_12) CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así
como a composición e o uso da caixa de urxencias.

(MP1169_22) CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e
seleccionouse a formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.
   (MP1169_12) CA4.6.2 Realizouse correctamente unha RCP simulada

(MP1169_22) CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

   (MP1169_22) CA4.8.1 Confeccionouse correctamente un CV e Carta de Presentación no formato on line de Europass

MÍNIMOS ESIXIBLES:

Distínguense por unidades formativas:

UF1 / Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego:

CA1.1 - Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior do perfil e valoráronse as súas

vantaxes sobre o traballo individual

CA1.2 - Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces

CA1.4 - Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas

CA1.5 - Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo

CA1.7 - Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación responsable e

activa dos seus membros

CA2.3 - Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo

CA2.4 - Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados

colectivos.

CA2.4.1 - Calculouse o salario a percibir atendendo a modalidade de contratación e duración da xornada

CA2.2.2 - Describíronse as características das modalidades de contratación: requisitos do traballador, salario e xornada, duración e outros

elementos

CA2.7.1 - Describíronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre

homes e mulleres.

CA2.7.2 Determináronse en casos prácticos concretos as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar

CA2.8.1 - Identificáronse os elementos definitorios do recibo de salarios

CA2.8.2 - Calculouse o salario neto en nóminas mensuais sinxelas, incluíndo a cota obreira e a empresarial (á Seguridade Social)

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA2.9.1 -Describíronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

CA2.9.2 - Determináronse os efectos en casos concretos nos supostos de modiificación, suspesión e extinción do contrato

CA2.9.3 - Calculáronse indemnizacións por despedimento e por modificación ou suspensión do contrato.

CA2.10 - Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa

CA2.13 - Determináronse os dereitos da persoa traballadora en materia de xornada: tempo de traballo e descansos, dereito ás vacacións e aos

permisos retribuídos

CA3.2 - Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de Seguridade Social

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

CA3.4.2 - Calculouse a duración e contía das prestacións contributivas por Incapacidade Temporal e Desemprego, en casos prácticos concretos

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

CA4.4 - Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo

CA4.5 - Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior deste perfil profesional.

CA4.6 - Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse

a formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral

CA4.7 - Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior deste perfil

profesional.

CA4.8.1 - Confeccionouse correctamente un CV e Carta de Presentación no formato online de Europass

UF2/ Prevención de riscos laborais

CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector audiovisual.

CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional

deste técnico superior.

CA2.2 - Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

CA2.2.1 - Determináronse os danos que poden provocar os diferentes tipos de riscos profesionais, así como as medidas de prevención e técnicas

de loita axeitadas a diferentes supostos prácticos

CA2.3 - Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais,

relacionados co perfil profesional deste técnico superior .

CA2.5 - Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector audiovisual.

CA3.2 - Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de

riscos laborais

3.2.1 - Elixiuse a modalidade de servizos de prevención axeitada a cada centro de traballo, 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

CA3.3.1 - Determinouse o número de delegados de prevención que debe haber nun centro de traballo

CA3.5 - Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de

emerxencia

CA3.6 - Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de

cadaquén

CA3.7 - Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación deste técnico superior.

CA3.8 - Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector audiovisual.

CA4.1.1 - Identificáronse as medidas de prevención asociadas a cada tipo de risco

CA4.1.2 - Identificáronse as técnicas de loita contra cada tipo de risco, asociándoas os danos que pretenden evitar
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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

CA4.4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia

CA4.5 - Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade

CA4.6 - Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así

como a composición e o uso da caixa de urxencias

CA 4.6.1 - Realizouse correctamente unha RCP simulada.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Exame Final de Libres constará de dúas partes: primeira parte, denominada PROBA TEÓRICA e segunda parte da proba, denominada PROBA

PRÁCTICA. A cualificación será a media aritmética de ambas probas, aínda que en ambas deberá obterse un mínimo dun 5 (sobre 10).

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba cómpre ter superado o Exame Final de Libres PROBA

TEÓRICA ou primeira parte da proba.

PESO NA CUALIFICACIÓN DAS UNIDADES FORMATIVAS: como mínimo o 30% das actividades a realizar en cada unha das Probas estará

relacionado coa UF1 e o 50% coa UF2. O 20% restante é variable.

Cada proba valorarase de 0 a 10, tendo que obter un 5 para conseguir o aprobado.

CUALIFICACIÓN FINAL: o alumnado que supere ambas probas aprobará o módulo, obtendo como cualificación a media aritmética de ambas

probas. Esta será un número enteiro comprendido entre 5 e 10. No caso de que a media sexa un número con decimais, esta aproximarase ao

enteiro máis cercano (a partir de 0,5, incluído, redondea ao número enteiro superior).

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

CARACTERÍSTICAS DA PROBA TEÓRICA:

- A proba constará de preguntas de resposta breve, que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe do módulo, incluíndo cuestións referidas

a ambas unidades formativas.

- Como mínimo o 30% das cuestións estarán relacionadas coa UF1 e o 50% coa UF2. O 20% restante é variable.

- Valorarase de 0 a 10, tendo que obter un 5 para conseguir o aprobado.

- O alumnado empregará bolígrado azul ou negro para a súa realización.

- A duración da proba será de 100 minutos.

Para poder realizar a PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado esta primeira parte da proba.
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4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libres

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

CARACTERÍSTICAS DA PROBA PRÁCTCA:

- A proba constará na resolución de casos prácticos e exercicios de cálculo numérico, que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe do

módulo, incluíndo casos referidos a ambas unidades formativas.

- Como mínimo o 30% das cuestións estarán relacionadas coa UF1 e o 50% coa UF2. O 20% restante é variable.

- Poderá empregarse calculadora, pero non o teléfono móbil con esta ou outra función.

- O alumnado empregará bolígrado azul ou negro para a súa realización.

- A duración da proba será de 100 minutos.

- Exemplos de casos: ante unha determinada situación laboral que dereitos teñen as persoas traballadoras; cálculo de nóminas, indemnizacións,

liquidacións e prestacións da seguridade social; supostos prácticos sobre requisitos, duración e salario en función da modalidade de contratación;

como aplicar os métodos de resolución de conflitos; como responder a unha determinada pregunta nunha entrevista de traballo; como actuar ante

unha determinada emerxencia; elaboración do CV e carta de presentación en formato Europass, identificación de sinalización; elección de

modalidade de organización da prevención para unha empresa determinada; número e tipo de representantes da prevención para unha empresa

determinada; constitución do comité de seguridade e saúde dun centro de traballo determinado; realización dunha RCP simulada, etc.

- 9 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Iluminación, captación e tratamento de imaxe Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1167 Gravación e edición de reportaxes audiovisuais 02020/2021 0140

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo LAURA MARÍA MIRAGAYA LÓPEZ,INÉS PELETEIRO VARELA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Prepara os equipamentos e os sistemas de gravación audiovisual para vídeo institucional, educativo e industrial, reportaxe social e xéneros
informativos en circunstancias de inminencia informativa, analizando as características dos equipamentos e aplicando protocolos técnicos.
RA2 - Aplica as configuracións de son específicas para o vídeo institucional, educativo e industrial, a reportaxe social e os xéneros informativos na
gravación con videocámaras, atendendo a criterios de calidade e seguindo protocolos de gravación estandarizados.
RA3 - Determina o tratamento visual e auditivo da información na captación de noticias e reportaxes, relacionando os criterios dos reportaxes informativos
coas opcións narrativas e comunicativas posibles.
RA4 - Realiza a gravación de noticias e reportaxes, desenvolvendo técnicas orientadas á captación dos aspectos visuais e sonoros máis salientables da
actualidade informativa.

RA5 - Edita o material en bruto, valorando a aplicación de técnicas de montaxe e dos procedementos narrativos propios da reportaxe.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.6 Preparáronse as opcións de gravación de metadatos, proxies en baixa resolución e marcas durante a gravación, para facilitar a rapidez dos
procesos de edición de noticias e reportaxes.

CA1.7 Gravouse o sinal test de vídeo adecuado e o sinal en negro inicial coas duracións protocolarias, verificando a corrección técnica da imaxe e
realizando a proba de son.

CA2.1 Seleccionouse o tipo de microfonía específico, atendendo aos criterios de acústica do recinto, utilidade, sensibilidade, rango dinámico, resposta en
frecuencia, ruído de fondo, directividade, etc, requiridos por cada situación, para gravacións de voz, de

CA2.4 Especificáronse os tipos de cables e conectadores necesarios na interconexión de equipamentos de son, propios ou dispoñibles, en actos,
espectáculos e localizacións.

CA3.1 Determináronse as características distintivas dos formatos e dos xéneros informativos en televisión, segundo o tratamento visual e auditivo da
información.

CA3.2 Discrimináronse e xerarquizáronse os focos de atención e interese en acontecementos e sucesos informativos, aplicando criterios de selección
comunicativa con prontitude, eficacia e solvencia.

CA3.3 Identificáronse previamente as persoas participantes no feito noticiable antes da gravación, para facilitar o seu seguimento con cámaras e
micrófonos.

CA3.4 Documentáronse as claves salientables da información que se vaia cubrir en diversos acontecementos e eventos de actualidade.

CA3.5 Avaliouse o tratamento de cámara de diversos feitos noticiables, determinando as posicións de cámara e os puntos de captación de audio que
optimizan a súa descrición audiovisual.

CA3.6 Clasificáronse os espazos frecuentes de gravación de eventos informativos, analizando os seus condicionantes lumínicos e espaciais, para
aumentar as opcións expresivas e estéticas en gravacións de reportaxes.

CA4.1 Axustáronse con rapidez e eficacia os parámetros de cámara (axuste da temperatura de cor, iris, ISO, shutter, etc.) ás circunstancias ambientais,
para a consecución da máxima transmisión de información no encadramento e a captación do son.

CA4.7 Clasificouse o soporte final da gravación mediante metadatos, partes e etiquetas, describindo o seu contido e facilitando o envío á fase de edición.

CA5.6 Aplicáronse as condicións comunicativas de ritmo, continuidade e movemento, entre outras, que contribúen á consecución dos obxectivos do
programa.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Prepara os equipamentos e os sistemas de gravación audiovisual para vídeo institucional, educativo e industrial, reportaxe social e xéneros
informativos en circunstancias de inminencia informativa, analizando as características dos equipamentos e aplicando protocolos técnicos.
RA2 - Aplica as configuracións de son específicas para o vídeo institucional, educativo e industrial, a reportaxe social e os xéneros informativos na
gravación con videocámaras, atendendo a criterios de calidade e seguindo protocolos de gravación estandarizados.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA4 - Realiza a gravación de noticias e reportaxes, desenvolvendo técnicas orientadas á captación dos aspectos visuais e sonoros máis salientables da
actualidade informativa.

RA5 - Edita o material en bruto, valorando a aplicación de técnicas de montaxe e dos procedementos narrativos propios da reportaxe.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Preparouse e comprobouse o cableamento, as conexións e os adaptadores de audio e vídeo necesarios para o rexistro de imaxe e son.

CA1.2 Seleccionouse o formato de gravación e o tipo de cámara, atendendo a criterios de características do proxecto, fiabilidade, soporte, efectividade,
robustez e rapidez no rexistro da información.

CA1.3 Verificáronse os sistemas de alimentación do equipamento de rexistro e de iluminación lixeira, probando a fiabilidade e o bo funcionamento de
baterías, cargadores, alimentadores, prolongadores, bases de enchufe e sistemas eléctricos dependentes.

CA1.4 Dispúxose a alimentación eléctrica adecuada aos requisitos dos tipos de micrófonos, e axustouse a cámara e a mesa de mesturas de son.

CA1.5 Seleccionáronse os axustes de código de tempos convenientes aos eventos que se vaian rexistrar, segundo os soportes de gravación e a
metodoloxía prevista de edición.

CA1.6 Preparáronse as opcións de gravación de metadatos, proxies en baixa resolución e marcas durante a gravación, para facilitar a rapidez dos
procesos de edición de noticias e reportaxes.

CA1.7 Gravouse o sinal test de vídeo adecuado e o sinal en negro inicial coas duracións protocolarias, verificando a corrección técnica da imaxe e
realizando a proba de son.

CA1.8 Calibrouse a monitorización de vídeo, adecuando os axustes de brillo, contraste e cor ao sinal test de referencia.

CA2.1 Seleccionouse o tipo de microfonía específico, atendendo aos criterios de acústica do recinto, utilidade, sensibilidade, rango dinámico, resposta en
frecuencia, ruído de fondo, directividade, etc, requiridos por cada situación, para gravacións de voz, de

CA2.2 Acondicionáronse os micrófonos co equipamento adecuado de soporte e de protección contra ruídos, vibracións e vento, segundo as condicións
ambientais.

CA2.3 Dirixíronse os sinais de audio recibidos na cámara ás pistas de gravación pertinentes, seguindo protocolos de coordinación entre as fases de
captación, edición e emisión das noticias.

CA2.4 Especificáronse os tipos de cables e conectadores necesarios na interconexión de equipamentos de son, propios ou dispoñibles, en actos,
espectáculos e localizacións.

CA2.5 Axustáronse os tipos de entrada e os niveis de audio na cámara, monitorizando os sinais de xeito gráfico, e auditivo e aplicando os niveis de
referencia aconsellados por normas establecidas.

CA2.6 Realizouse o control das fontes sonoras a través de mesas de mesturas de audio portátiles, determinando as calidades técnicas na captación de
son para reportaxes e documentais, segundo o número de intervenientes e fontes.

CA4.1 Axustáronse con rapidez e eficacia os parámetros de cámara (axuste da temperatura de cor, iris, ISO, shutter, etc.) ás circunstancias ambientais,
para a consecución da máxima transmisión de información no encadramento e a captación do son.

CA4.2 Valorouse a utilización do trípode lixeiro ou da cámara ao ombro, atendendo ás necesidades reais da reportaxe audiovisual.

CA4.3 Graváronse declaracións e entradiñas seleccionando os encadramentos máis convenientes dos suxeitos de interese informativo.

CA4.4 Graváronse entrevistas con varios participantes desde diversos puntos de vista e con variedade de encadramentos, atendendo á dinámica de
preguntas e respostas, e facilitando a continuidade na edición.

CA4.5 Captáronse os planos de recurso e as posibles insercións necesarias para permitir diversas opcións na fase de edición.

CA4.6 Gravouse a imaxe e captouse o son coa maior proximidade e calidade posible, segundo os condicionantes do suceso rexistrado, reducindo os
riscos para a integridade do equipo humano e técnico.

CA4.7 Clasificouse o soporte final da gravación mediante metadatos, partes e etiquetas, describindo o seu contido e facilitando o envío á fase de edición.

CA5.1 Realizouse o proceso de catalogación e minutaxe das imaxes, entrevistas e declaracións para a súa organización no proceso de montaxe.

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA5.2 Sincronizáronse o vídeo e o seu audio correspondente a partir de marcas de imaxe e son das claquetas ou de calquera outra referencia.

CA5.3 Graváronse as locucións nas canles de audio establecidas, controlando que os niveis cumpran as normas e os estándares de calidade requiridos.

CA5.4 Realizouse a edición, determinando a ordenación e a duración de entradiñas, totais, locucións en off e colas.

CA5.5 Xeráronse e aplicáronse as incrustacións de títulos, créditos, grafismo e marcas necesarias, a partir de ferramentas específicas de titulación.

CA5.6 Aplicáronse as condicións comunicativas de ritmo, continuidade e movemento, entre outras, que contribúen á consecución dos obxectivos do
programa.

CA5.7 Xerouse un ficheiro ou máster final que cumpra as normas e os requisitos específicos para emisión.

CA5.8 Xeráronse versións en diversos formatos de saída axustados ás posibilidades de emisión.

A partre teórica ten unha nota do 50%. A parte práctica ten un valor do 50%. Para superar o módulo, é necesario acadar un 5 en cada unha das

partes.

MÍNIMOS ESIXIBLES

1- Identificar as necesidades técnicas para a elaboración dun reportaxe

2- Identificar tódala tipoloxía de micrófonos e cámaras para a elaboración dun reportaxe

3- Identificar e aplicar as estructuras narrativas propias da distinta tipoloxía de reportaxe

4- Identificar as tipoloxías de reportaxes

5- Coñecer as estructuras narrativas do vídeo institucional, social, e industrial. Ademais da nova(noticia), crónica e opinión

6- Configurar correctamente a cámara e a microfonía para a gravación

7- Identificar as estructuras narrativas das novas(noticias)

8- Aplicar correctamente os procedementos de traballo na gravación de reportaxes

9- Editar coa estructura axeitada, a diferente tipoloxía de reportaxe

10- Aplicar as técnicas de gravación de reportaxe

11- Aplicar as técnicas de composición da imaxe

12- Aplicar as ferraemntas de corrección de color axeitadas segun o tipo de producto requerido

13- Operar correctamente cos distintos tipos de cámara, asistindo ás indicacións de realización da documetnación técnica

14- Intepretar correctamente a documentación técnica

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Examen teórico de pregunta curta, que trata os contidos conceptuais
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4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libres

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

- As probas consistirán  en varios actividades, como a resolución dunha serie de exercicios nos que o alumno demostrará os coñecementos no uso

e manexo do software de edición , Davinci e Adobe Premiere  así como os coñecementos teórico prácticos do módulo e que que avaliará a maioría

dos resultados de aprendizaxe dese contido.

- A primeira proba tatarase da captación de imaxes e sons nun determinado periodo de tempo concreto, segundo as indicacións  do exercicio

- Tercerira proba, exercicio teórico práctico dun caso para a súa planificación

- A parte práctica terá un peso do 50% da nota total.

- Esta segunda parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, repartidos equitativamente en cada unha das probas prácticas e  sendo

necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder superala.

- Para a resolución da proba, o centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma (ordenador co software

necesario para a resolución dos exercicios, pantalla e proxector de vídeo,  equipamento de captación de imaxe, etc.¿). O alumnado empregará

bolígrafo azul ou negro para aqueles supostos prácticos nos que o precise.

- A duración para estas probas será de 120 minutos
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Iluminación, captación e tratamento de imaxe Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1161 Luminotecnia 02020/2021 0213

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARIO ALBERTO FERNÁNDEZ DE LA VEGA SILVA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina as condicións técnicas dos equipamentos de iluminación que se vaian empregar en proxectos audiovisuais e de espectáculos,
relacionando as súas características funcionais e operativas cos usos a que se destinan.
RA2 - Realiza as previsións necesarias e organiza a instalación, a montaxe e a desmontaxe de iluminacións para audiovisuais e espectáculos en vivo,
interpretando plans de iluminación, e xustifica as decisións.
RA3 - Realiza a instalación eléctrica e o cableamento dos elementos necesarios, valorando o cumprimento das condicións de seguridade e o respecto polo
traballo doutros equipos confluentes.
RA4 - Monta e desmonta os equipamentos de iluminación para espectáculos en vivo, aplicando o plan de iluminación e valorando o cumprimento das
condicións de seguridade e o respecto polo traballo doutros equipos confluentes.
RA5 - Monta e desmonta equipamentos de iluminación para audiovisuais, aplicando as instrucións provenientes da dirección de fotografía e valorando o
cumprimento das condicións de seguridade e o respecto polo traballo doutros equipos confluentes.
RA6 - Realiza o mantemento dos equipamentos de iluminación para a súa utilización en audiovisuais e espectáculos en vivo, aplicando protocolos
establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Avaliáronse as calidades de emisión de luz de fontes naturais, incandescentes, fluorescentes, de leds e de descarga pertinentes en diversos
proxectos audiovisuais, escénicos e de espectáculos no relativo a tecnoloxía de emisión, fotometría, colorimetría,

CA1.2 Comparáronse e definíronse os efectos da iluminación con aparellos de luz directa, refractada, reflectida e modular, tanto fixos como robotizados,
sobre localizacións, escenas, decorados, presentadores e presentadoras, persoas invitadas, público e intérpr

CA1.3 Definíronse as opcións de acometida eléctrica ou grupo electróxeno en relación a potencia, fases eléctricas, seccións de cable, conectadores,
cadros eléctricos e distribución de liñas en proxectos audiovisuais e de espectáculos.

CA1.5 Valorouse a utilización de filtros de efectos de cor, difusores, neutros e convertedores de temperatura de cor sobre distintos tipos de aparellos de
iluminación utilizados en proxectos audiovisuais, escénicos e de espectáculos, e documentáronse os seus re

CA2.1 Analizouse a documentación técnica, procurando a súa viabilidade para o emprazamento solicitado, segundo condicións de seguridade e eficacia.

CA2.2 Estableceuse a distribución de tarefas concretas, tempos e persoal necesario, seguindo as indicacións do plan de iluminación, con criterios de
produción e operatividade.

CA2.4 Realizouse unha previsión para coordinar a seguridade nun hipotético centro de acollemento, de ser o caso, e achegado solucións nos plans de
emerxencia e evacuación.

CA2.5 Previuse o transporte e o almacenamento provisional dos equipamentos de iluminación para rodaxes itinerantes, establecendo as condicións
necesarias para a seguridade do material.

CA2.6 Previuse a cantidade, o transporte, a tiraxe de mangas, e carga e descarga de equipamentos, na procura da máxima eficacia na montaxe.

CA3.1 Calculáronse os consumos previstos e estudáronse as posibilidades de toma de corrente no lugar de acción, respectando o contorno e tomando as
previsións necesarias para o uso de equipamentos autónomos.

CA3.3 Realizouse a conexión eléctrica a fontes fixas ou autónomas, distribuíndo adecuadamente o consumo por fases.

CA3.5 Conectáronse os equipamentos ás fontes eléctricas, respectando as conexións dos equipamentos de son e as condicións de seguridade.

CA4.1 Instaláronse os soportes e os materiais de suspensión, tendo en conta a seguridade na distribución de cargas sobre público e artistas, e as
instalacións doutros equipamentos.

CA4.2 Dispuxéronse os proxectores segundo o plano de montaxe, tendo en conta a inmediata conexión e adaptando o plan, de ser o caso caso, ás
condicións dun novo local.

CA4.8 Xerouse a documentación necesaria sobre a instalación e as incidencias, achegando os datos salientables para a dirección do espectáculo, as
persoas responsables dos lugares de representación ou as responsables do mantemento dos equipamentos.

CA5.2 Cambiouse a configuración dos proxectores e patch do plató para o cumprimento do plan de iluminación do programa, considerando a seguridade e
respectando as actividades doutros equipos confluentes.

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.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.1 Realizouse unha actualización permanente sobre equipamentos e accesorios do mercado, para a adecuación destes ás necesidades de novas
producións.

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.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina as condicións técnicas dos equipamentos de iluminación que se vaian empregar en proxectos audiovisuais e de espectáculos,
relacionando as súas características funcionais e operativas cos usos a que se destinan.
RA2 - Realiza as previsións necesarias e organiza a instalación, a montaxe e a desmontaxe de iluminacións para audiovisuais e espectáculos en vivo,
interpretando plans de iluminación, e xustifica as decisións.
RA3 - Realiza a instalación eléctrica e o cableamento dos elementos necesarios, valorando o cumprimento das condicións de seguridade e o respecto polo
traballo doutros equipos confluentes.
RA4 - Monta e desmonta os equipamentos de iluminación para espectáculos en vivo, aplicando o plan de iluminación e valorando o cumprimento das
condicións de seguridade e o respecto polo traballo doutros equipos confluentes.
RA5 - Monta e desmonta equipamentos de iluminación para audiovisuais, aplicando as instrucións provenientes da dirección de fotografía e valorando o
cumprimento das condicións de seguridade e o respecto polo traballo doutros equipos confluentes.
RA6 - Realiza o mantemento dos equipamentos de iluminación para a súa utilización en audiovisuais e espectáculos en vivo, aplicando protocolos
establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Avaliáronse as calidades de emisión de luz de fontes naturais, incandescentes, fluorescentes, de leds e de descarga pertinentes en diversos
proxectos audiovisuais, escénicos e de espectáculos no relativo a tecnoloxía de emisión, fotometría, colorimetría,

CA1.2 Comparáronse e definíronse os efectos da iluminación con aparellos de luz directa, refractada, reflectida e modular, tanto fixos como robotizados,
sobre localizacións, escenas, decorados, presentadores e presentadoras, persoas invitadas, público e intérpr

CA1.4 Determinouse a idoneidade de diversas configuracións de mesas de luces e dimmers para proxectos televisivos, escénicos e de espectáculos, en
función do material de iluminación involucrado e das intencións expresivas e dramáticas.

CA1.5 Valorouse a utilización de filtros de efectos de cor, difusores, neutros e convertedores de temperatura de cor sobre distintos tipos de aparellos de
iluminación utilizados en proxectos audiovisuais, escénicos e de espectáculos, e documentáronse os seus re

CA2.1 Analizouse a documentación técnica, procurando a súa viabilidade para o emprazamento solicitado, segundo condicións de seguridade e eficacia.

CA2.3 Estableceuse o xeito de relación coas actividades de son e decoración, respecto á utilización de espazos e tempo de execución das tarefas,
procurando a maior operatividade e seguridade posibles.

CA2.6 Previuse a cantidade, o transporte, a tiraxe de mangas, e carga e descarga de equipamentos, na procura da máxima eficacia na montaxe.

CA3.2 Puxéronse en marcha os equipamentos autónomos insonorizados, colocándoos en emprazamentos adecuados.

CA3.3 Realizouse a conexión eléctrica a fontes fixas ou autónomas, distribuíndo adecuadamente o consumo por fases.

CA3.4 Conectáronse os multifilares necesarios, tendo en conta a agrupación prevista para realizar o patch segundo o plan de iluminación.

CA3.5 Conectáronse os equipamentos ás fontes eléctricas, respectando as conexións dos equipamentos de son e as condicións de seguridade.

CA3.6 Efectuáronse as conexións de control dos equipamentos, seguindo as instrucións do plan de iluminación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.1 Instaláronse os soportes e os materiais de suspensión, tendo en conta a seguridade na distribución de cargas sobre público e artistas, e as
instalacións doutros equipamentos.

CA4.2 Dispuxéronse os proxectores segundo o plano de montaxe, tendo en conta a inmediata conexión e adaptando o plan, de ser o caso caso, ás
condicións dun novo local.

CA4.3 Instaláronse os equipamentos de regulación e control segundo o plan, adaptándose a posibles novas condicións e respectando as normas de
seguridade.

CA4.4 Orientáronse os proxectores, colocáronse os filtros previstos e dispuxéronse os gobos, accesorios e periféricos necesarios segundo o plan de
iluminación, seguindo as normas de seguridade persoal.

CA4.5 Verificouse o funcionamento do sistema, solucionáronse imprevistos e corrixíronse os fallos ou adaptouse a novas condicións.

CA4.6 Instaláronse e puxéronse en funcionamento as iluminacións complementarias e de servizo.

CA4.7 Desmontouse o equipamento e gardouse correcta e organizadamente para o seu transporte a novas localizacións.

CA4.8 Xerouse a documentación necesaria sobre a instalación e as incidencias, achegando os datos salientables para a dirección do espectáculo, as
persoas responsables dos lugares de representación ou as responsables do mantemento dos equipamentos.

CA5.1 Establecéronse as conexións eléctricas provisionais sen causar danos no contorno, nos decorados, nas vivendas nin nas persoas.

CA5.2 Cambiouse a configuración dos proxectores e patch do plató para o cumprimento do plan de iluminación do programa, considerando a seguridade e
respectando as actividades doutros equipos confluentes.

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.

CA5.6 Resolvéronse, durante a instalación, os imprevistos presentados en calquera instalación, colocación ou necesidade que a produción requira.

CA6.1 Realizouse unha actualización permanente sobre equipamentos e accesorios do mercado, para a adecuación destes ás necesidades de novas
producións.

CA6.2 Realizouse a limpeza e o mantemento mecánico e eléctrico dos equipamentos de soporte e suspensión, substituíndo as pezas necesarias,
reenchendo bombonas de gas e aplicando os materiais de engraxamento e limpeza adecuados.

CA6.3 Limpáronse e solucionáronse os problemas técnicos dos proxectores na súa parte óptica e eléctrica.

CA6.4 Comprobáronse en termos de rendemento, temperatura de cor e flicker, e substituíronse, de ser o caso, as lámpadas imperfectas ou inservibles por
outras, respectando o tipo, a forma, a conexión e o consumo para o proxector correspondente.

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.

CA6.7 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.

 CA 1.1  Avaliáronse as calidades de emisión de luz de fontes naturais, incandescentes, fluorescentes, de leds e de descarga pertinentes para

diversos proxectos audiovisuais, escénicos e de espectáculos no relativo a tecnoloxía de emisión, fotometría, colorimetría,

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA 1.2  Comparáronse e definíronse os efectos da iluminación con aparellos de luz directa, refractada, reflectida e modular, tanto fixos como

robotizados, sobre localizacións, escenas, decorados, presentadores e presentadoras, persoas invitadas, público e intérpr

CA 1.3  Definíronse as opcións de acometida eléctrica ou grupo electróxeno en relación a potencia, fases eléctricas, seccións de cable,

conectadores, cadros eléctricos e distribución de liñas en proxectos audiovisuais e de espectáculos.

CA 1.4  Determinouse a idoneidade de diversas configuracións de mesas de luces e dimmers para proxectos televisivos, escénicos e de

espectáculos, en función do material de iluminación involucrado e das intencións expresivas e dramáticas.

CA 1.5  Valorouse a utilización de filtros de efectos de cor, difusores, neutros e convertedores de temperatura de cor sobre distintos tipos de

aparellos de iluminación utilizados en proxectos audiovisuais, escénicos e de espectáculos, e documentáronse.

CA 2.1Analizouse a documentación técnica, procurando a súa viabilidade para o emprazamento solicitado, segundo condicións de seguridade e

eficacia.

CA 2.2  Estableceuse a distribución de tarefas concretas, tempos e persoal necesario, seguindo as indicacións do plan de iluminación, con criterios

de produción e operatividade.

CA 3.1  Calculáronse os consumos previstos e estudáronse as posibilidades de toma de corrente no lugar de acción, respectando o contorno e

tomando as previsións necesarias para o uso de equipamentos autónomos.

CA 3.2  Puxéronse en marcha os equipamentos autónomos insonorizados, colocándoos en emprazamentos adecuados.

CA 3.3  Realizouse a conexión eléctrica a fontes fixas ou autónomas, distribuíndo adecuadamente o consumo por fases.

CA 3.4  Conectáronse os multifilares necesarios, tendo en conta a agrupación prevista para realizar o patch segundo o plan de iluminación.

CA 3.5  Conectáronse os equipamentos ás fontes eléctricas, respectando as conexións dos equipamentos de son e as condicións de seguridade.

CA 3.6  Efectuáronse as conexións de control dos equipamentos, seguindo as instrucións do plan de iluminación.

CA 4.1  Instaláronse os soportes e os materiais de suspensión, tendo en conta a seguridade na distribución de cargas sobre público e artistas, e as

instalacións doutros equipamentos.

CA 4.2  Dispuxéronse os proxectores segundo o plano de montaxe, tendo en conta a inmediata conexión e adaptando o plan, de ser o caso caso,

ás condicións dun novo local.

CA 4.3  Instaláronse os equipamentos de regulación e control segundo o plan, adaptándose a posibles novas condicións e respectando as normas

de seguridade.

CA 4.4 Orientáronse os proxectores, colocáronse os filtros previstos e dispuxéronse os gobos, accesorios e periféricos necesarios segundo o plan

de iluminación, seguindo as normas de seguridade persoal.

CA 4.5  Verificouse o funcionamento do sistema, solucionáronse imprevistos e corrixíronse os fallos ou adaptouse a novas condicións.
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CA 4.7  Desmontouse o equipamento e gardouse correcta e organizadamente para o seu transporte a novas localizacións.

CA 5.1  Establecéronse as conexións eléctricas provisionais sen causar danos no contorno, nos decorados, nas vivendas nin nas persoas.

CA 5.2  Cambiouse a configuración dos proxectores e patch do plató para o cumprimento do plan de iluminación do programa, considerando a

seguridade e respectando as actividades doutros equipos confluentes.

CA 5.3  Dispuxéronse os proxectores segundo os requisitos da dirección de fotografía, procurando as mellores condicións de estabilidade dos

equipamentos e respectando as condicións de seguridade.

CA 5.4  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.

CA 5.6  Resolvéronse, durante a instalación, os imprevistos presentados en calquera instalación, colocación ou necesidade que a produción

requira.

CA 6.2  Realizouse a limpeza e o mantemento mecánico e eléctrico dos equipamentos de soporte e suspensión, substituíndo as pezas necesarias,

reenchendo bombonas de gas e aplicando os materiais de engraxamento e limpeza adecuados.

CA 6.3  Limpáronse e solucionáronse os problemas técnicos dos proxectores na súa parte óptica e eléctrica.

CA 6.4  Comprobáronse en termos de rendemento, temperatura de cor e flicker, e substituíronse, de ser o caso, as lámpadas imperfectas ou

inservibles por outras, respectando o tipo, a forma, a conexión e o consumo para o proxector correspondente.

CA 6.5  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.

CA 6.6  Realizáronse inventarios de material, etiquetando cada elemento segundo unha orde lóxica de utilización e almacenamento mediante

aplicacións informáticas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA. Proba escrita, tipo test de 60 preguntas, con penalización nas respostas incorrectas. (Pregunta
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correcta +1 punto, pregunta incorrecta -1 punto.)

Terá carácter eliminatorio e versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para

esta parte.

O profesor do módulo calificará esta primeira parte da proba de cero a dez. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha

puntuación igual ou superior a cinco.

- A parte teórica terá un peso do 60% da nota total.

4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libres

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

- A proba consistirá na resolución dunha serie de exercicios prácticos nos que o alumno demostrará os coñecementos no uso e manexo dos

materiais de iluminación e os coñecementos teórico prácticos do módulo e que que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe.

- Exemplo de exercicios:

Realización de exercicios de fotometría demostrando un coñecemento suficiente da tecnoloxía de emisión, fotometría e colorimetría.

Determinar o deseño e configuración da iluminación para conseguir un determinado valor estético a partir dun determinado plantexamento de

producción.

Identificar as necesidades de equipo técnico preciso para o deseño e a configuración da iluminación dun produto audiovisual.

- A parte práctica terá un peso do 40% da nota total.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Iluminación, captación e tratamento de imaxe Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1158 Planificación de cámara en audiovisuais 02020/2021 0133

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ALICIA VALIÑO CEA,MANUELA DEL MAR OTERO RÚAS (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Define o estilo visual e a tipoloxía de planos de cámara en proxectos audiovisuais, relacionando as convencións da linguaxe audiovisual coa
consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto.
RA2 - Determina as necesidades de equipamento de cámara, relacionando as características e a operatividade dos medios técnicos coa tipoloxía de
proxectos que se vaian desenvolver.
RA3 - Comproba a operatividade do equipamento de cámara e a súa idoneidade, atendendo ao cumprimento dos requisitos do proxecto audiovisual que
se vaian rexistrar.
RA4 - Planifica as accións de cámara en programas de televisión, relacionando as peculiaridades propias da linguaxe multicámara coa consecución dos
obxectivos do proxecto.
RA5 - Planifica as operacións e os fluxos de traballo do equipo de cámara en gravacións de cine e vídeo, aplicando criterios de optimización, e xustifica as
decisións tomadas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Deduciuse a intencionalidade comunicativa, o xénero e os aspectos expresivos e estéticos de obras audiovisuais a partir da análise dos seus
documentos iniciais.

CA1.2 Deseñouse o estilo visual de obras audiovisuais, definindo os tipos de plano, os encadramentos, os movementos de cámara, o ritmo interno, as
relacións de profundidade, a definición da imaxe e as opcións de exposición e cor en relación coa iluminación.

CA1.3 Avaliouse a achega do traballo de cámara en proxectos audiovisuais, considerando aspectos como a narrativa visual, a focalización e o impacto
emocional en ficcións, publicidade, videoclips e documentais.

CA1.4 Definiuse a tipoloxía de planos que se vaian empregar sobre esquemas de planta da localización ou os decorados do estudio, en función da posta
en escena e a evolución de intérpretes e participantes, prevendo a elección de ópticas e os axustes de distancia

CA1.5 Prevíronse as técnicas de continuidade audiovisual que se vaian aplicar nas transicións entre planos e secuencias.

CA1.6 Definíronse os condicionantes do traballo de cámara que inciden na montaxe, a posprodución e o grafismo, tales como a continuidade audiovisual,
a composición da imaxe, os eixes de acción, as direccións e as velocidades de desprazamento, as miradas e as re

CA2.1 Definíronse as características das cámaras adecuadas a diversos proxectos de cine e vídeo canto a formato, relación de aspecto, definición,
exploración e imaxes por segundo.

CA2.2 Determináronse as calidades das cámaras necesarias en proxectos audiovisuais canto a sensibilidade lumínica, ganancia, adaptabilidade a
temperaturas de cor, tempos de obturación, contraste e axustes en matriz dixital.

CA2.3 Especificáronse as calidades ópticas e as funcionalidades operativas dos obxectivos adecuados ao deseño visual e a planificación de cámara en
proxectos de cine, vídeo e televisión.

CA2.4 Xustificouse a elección entre as alternativas posibles de rexistro, segundo a tipoloxía do audiovisual

CA2.7 Elaboráronse as listas de equipamentos de cámara, medios de rexistro, equipamentos auxiliares e material funxible pertinentes en diversos
procesos de captación e rexistro de obras audiovisuais.

CA3.1 Verificáronse as opcións de formato e relación de aspecto adecuadas a proxectos para cine, vídeo e televisión, constatando que cámaras e
obxectivos son compatibles en todas as súas configuracións e funcionalidades, e relacionando o formato de rexistro cos

CA3.2 Comprobouse a limpeza e a operatividade dos obxectivos, encadrando e rexistrando cartas de axuste e analizando os resultados a diversas
distancias e en varias lonxitudes focais, pasos de diafragma e profundidades de campo.

CA3.6 Obtívose un rexistro de imaxe e son óptimo nos soportes de destino adecuados aos propósitos comunicativos e artísticos de proxectos audiovisuais,
mediante a realización de probas en condicións e esixencias similares ás de gravacións de vídeo, emisións de

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.

CA4.3 Avaliáronse os posibles conflitos que poidan afectar a dinámica multicámara a partir da planificación e da posta en escena.

CA4.4 Definíronse os planos para cada cámara na realización multicámara de programas de televisión, atendendo ás intencións de realización.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Coordináronse as posicións e os movementos das cámaras do estudio para evitar intromisións no encadramento de calquera delas.

CA4.6 Estableceuse un sistema para a coordinación co equipo de realización e coa asistencia á realización en estudio, ou coa rexedoría en espectáculos,
que recolla os métodos de ordes e a sincronización de accións mediante sinais visuais, pés de acción e interc

CA4.7 Predefiníronse os encadramentos simultáneos para varias cámaras mediante cortinas do mesturador, asignando espazos para cada unha delas, así
como aires ou espazos no encadramento en relación coa incrustación de gráficos, rótulos e identificativos de cadea

CA5.1 Determináronse as características do equipo humano de cámara adecuado á resolución de diversos proxectos audiovisuais.

CA5.2 Comprobouse que o plan de traballo sexa factible en medios e tempos, contrastándoo con guións técnicos ou escaletas de proxectos de cine, vídeo
e televisión.

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.

CA5.7 Planificáronse e realizáronse as operacións de montaxe, desmontaxe, transporte, almacenamento e mantemento correctivo e preventivo do
equipamento de cámara para asegurar a súa operatividade e prolongar a súa vida útil.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Define o estilo visual e a tipoloxía de planos de cámara en proxectos audiovisuais, relacionando as convencións da linguaxe audiovisual coa
consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto.
RA2 - Determina as necesidades de equipamento de cámara, relacionando as características e a operatividade dos medios técnicos coa tipoloxía de
proxectos que se vaian desenvolver.
RA3 - Comproba a operatividade do equipamento de cámara e a súa idoneidade, atendendo ao cumprimento dos requisitos do proxecto audiovisual que
se vaian rexistrar.
RA4 - Planifica as accións de cámara en programas de televisión, relacionando as peculiaridades propias da linguaxe multicámara coa consecución dos
obxectivos do proxecto.
RA5 - Planifica as operacións e os fluxos de traballo do equipo de cámara en gravacións de cine e vídeo, aplicando criterios de optimización, e xustifica as
decisións tomadas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Deduciuse a intencionalidade comunicativa, o xénero e os aspectos expresivos e estéticos de obras audiovisuais a partir da análise dos seus
documentos iniciais.

CA1.2 Deseñouse o estilo visual de obras audiovisuais, definindo os tipos de plano, os encadramentos, os movementos de cámara, o ritmo interno, as
relacións de profundidade, a definición da imaxe e as opcións de exposición e cor en relación coa iluminación.

CA1.3 Avaliouse a achega do traballo de cámara en proxectos audiovisuais, considerando aspectos como a narrativa visual, a focalización e o impacto
emocional en ficcións, publicidade, videoclips e documentais.

CA1.4 Definiuse a tipoloxía de planos que se vaian empregar sobre esquemas de planta da localización ou os decorados do estudio, en función da posta
en escena e a evolución de intérpretes e participantes, prevendo a elección de ópticas e os axustes de distancia

CA1.5 Prevíronse as técnicas de continuidade audiovisual que se vaian aplicar nas transicións entre planos e secuencias.

CA1.6 Definíronse os condicionantes do traballo de cámara que inciden na montaxe, a posprodución e o grafismo, tales como a continuidade audiovisual,
a composición da imaxe, os eixes de acción, as direccións e as velocidades de desprazamento, as miradas e as re
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.1 Definíronse as características das cámaras adecuadas a diversos proxectos de cine e vídeo canto a formato, relación de aspecto, definición,
exploración e imaxes por segundo.

CA2.2 Determináronse as calidades das cámaras necesarias en proxectos audiovisuais canto a sensibilidade lumínica, ganancia, adaptabilidade a
temperaturas de cor, tempos de obturación, contraste e axustes en matriz dixital.

CA2.3 Especificáronse as calidades ópticas e as funcionalidades operativas dos obxectivos adecuados ao deseño visual e a planificación de cámara en
proxectos de cine, vídeo e televisión.

CA2.4 Xustificouse a elección entre as alternativas posibles de rexistro, segundo a tipoloxía do audiovisual

CA2.5 Relacionáronse as opcións de código de tempo e de catalogación de clips que ofrecen diversas tipoloxías de cámaras coas opcións de gravación
cunha cámara ou con varias, e con posteriores procesos de posprodución.

CA2.6 Avaliáronse os soportes de cámara e maquinaria auxiliar que se vaian utilizar segundo o deseño visual e a planificación de cámara de distintos
proxectos audiovisuais.

CA2.7 Elaboráronse as listas de equipamentos de cámara, medios de rexistro, equipamentos auxiliares e material funxible pertinentes en diversos
procesos de captación e rexistro de obras audiovisuais.

CA3.1 Verificáronse as opcións de formato e relación de aspecto adecuadas a proxectos para cine, vídeo e televisión, constatando que cámaras e
obxectivos son compatibles en todas as súas configuracións e funcionalidades, e relacionando o formato de rexistro cos

CA3.2 Comprobouse a limpeza e a operatividade dos obxectivos, encadrando e rexistrando cartas de axuste e analizando os resultados a diversas
distancias e en varias lonxitudes focais, pasos de diafragma e profundidades de campo.

CA3.3 Comprobáronse os elementos auxiliares e complementarios dos obxectivos, como suxeicións, barras, mandos, parasol, portafiltros, filtros, lentes
adicionais e multiplicadores, e verificouse que funcionen correctamente e que ningún deles obstaculice o encadr

CA3.4 Determinouse que o número e o funcionamento de baterías, cargadores e alimentadores necesarios para cámaras e outros equipamentos sexa o
adecuado para os proxectos de captación audiovisual, comprobando os seus niveis de carga, tempo de recarga, conectivid

CA3.5 Asegurouse que o rexistro de son na cámara sexa operativo en todas as configuracións de entradas e pistas de destino previsibles para proxectos
audiovisuais, conectando cables, micrófonos e outros equipamentos de audio a cámaras, monitorizando os sinais e

CA3.6 Obtívose un rexistro de imaxe e son óptimo nos soportes de destino adecuados aos propósitos comunicativos e artísticos de proxectos audiovisuais,
mediante a realización de probas en condicións e esixencias similares ás de gravacións de vídeo, emisións de

CA3.7 Verificouse que os trípodes de cámara, as súas cabezas e todos os tipos de soportes e ancoraxes fixos ou móbiles se axusten á cámara
correctamente, que a operación de todos os seus mandos sexa fluída, e que os bloqueos e os axustes funcionen ben.

CA3.8 Organizouse todo o material de cámara e o equipamento auxiliar, controlando a súa disposición en caixas ou bolsas adecuadas ás circunstancias
de transporte e almacenamento, e verificando as listas de material.

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.

CA4.3 Avaliáronse os posibles conflitos que poidan afectar a dinámica multicámara a partir da planificación e da posta en escena.

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.

CA4.6 Estableceuse un sistema para a coordinación co equipo de realización e coa asistencia á realización en estudio, ou coa rexedoría en espectáculos,
que recolla os métodos de ordes e a sincronización de accións mediante sinais visuais, pés de acción e interc

CA4.7 Predefiníronse os encadramentos simultáneos para varias cámaras mediante cortinas do mesturador, asignando espazos para cada unha delas, así
como aires ou espazos no encadramento en relación coa incrustación de gráficos, rótulos e identificativos de cadea

CA5.1 Determináronse as características do equipo humano de cámara adecuado á resolución de diversos proxectos audiovisuais.

CA5.2 Comprobouse que o plan de traballo sexa factible en medios e tempos, contrastándoo con guións técnicos ou escaletas de proxectos de cine, vídeo
e televisión.

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.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.6 Avaliáronse as probas de cámara previas á rodaxe ou gravación e aprobáronse ou corrixíronse as opcións técnicas e expresivas empregadas.

CA5.7 Planificáronse e realizáronse as operacións de montaxe, desmontaxe, transporte, almacenamento e mantemento correctivo e preventivo do
equipamento de cámara para asegurar a súa operatividade e prolongar a súa vida útil.

PRIMEIRA PROBA

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita, que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

A profesora ou o profesor do módulo profesional calificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación

exporán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de anuncios do centro.

SEGUNDA PROBA

As persoas aspirantes que superaran a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento dun ou varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

A profesora ou profesor do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As personas que non superaran a primeira parte da proba serán

calificadas cun cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtidas no

taboleiro de anuncios  do centro.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo e que terá

un peso do 60% da nota final.

A proba consistirá nun cuestionario de preguntas curtas, tipo test e de desenrolo.

Esta primeira parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder realizar a segunda parte

da proba.

4.b) Segunda parte da proba

Para acceder a esta segunda proba será obrigartorio acadar unha avaliación positiva na primeira.

-Consistirá nunha proba de carácter práctico, eliminatoria. Valorarase de 0 a 10, sendo 5 a a nota mínima para superala.

 Terá carácter eliminatorio e consistirá no desenvolvemento de varios exercicios e/ou supostos prácticos sobre unha mostra significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

- 5 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

As personas que non superen a primeira parte da proba serán calificadas con cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da proba,

as comisións de avaliación expondrán as puntuacións obtidas no tablón de anuncios do centro no que se realizou.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Iluminación, captación e tratamento de imaxe Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1166 Procesos finais fotográficos 02020/2021 070
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza as operacións e os procesos de mantemento e control de equipamentos de impresión, acabamento e arquivo, relacionando o seu estado e a
súa operatividade coa consecución de resultados óptimos.
RA2 - Prepara as imaxes para o medio ou soporte de destino, avaliando a realización dos axustes de saída segundo as características da encarga, e os
equipamentos e soportes de impresión e/ou visualización de destino.
RA3 - Obtén as copias impresas e comproba a adecuación entre os resultados e as especificacións da encarga, considerando a aplicación de medidas
correctoras para a obtención do resultado requirido.
RA4 - Realiza as operacións de acabamento das copias, finalización e montaxe nos seus soportes de presentación, aplicando técnicas de corrección de
fallos e valorando os acabamentos finais máis adecuados en función das características da encarga.
RA5 - Realiza a conservación e o mantemento do material fotográfico, valorando as medidas máis adecuadas segundo o seu formato e garantindo os seus
requisitos posteriores.
RA6 - Arquiva o material fotográfico, aplicando programas informáticos para a xestión de ficheiros fotográficos dixitais e valorando a catalogación das
imaxes con criterios organizativos que permitan a súa localización e o seu uso posterior.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Realizouse a conexión entre os equipamentos informáticos e os de impresión, de xeito directo ou a través dunha rede informática de interconexión
de equipamentos.

CA1.2 Definíronse unhas normas de funcionamento dos equipamentos de impresión e uns procedementos de traballo para garantir o seu uso correcto e a
estabilidade dos resultados.

CA1.3 Aplicáronse os procedementos de mantemento, limpeza e posta a punto dos equipamentos de impresión, seguindo as instrucións de fábrica dos
aparellos e coa frecuencia determinada nelas, para asegurar a eficacia e a calidade dos resultados.

CA1.4 Realizouse a calibración de cor dos equipamentos de impresión de forma que se logre unha estabilidade na resposta destes que garanta a
repetitividade dos resultados obtidos.

CA1.5 Comprobouse o estado das tintas de impresión a través do software do dispositivo, e cambiouse en caso necesario.

CA1.6 Comprobouse o aliñamento dos cabezais de impresión, no caso de impresoras de inxección, mediante o software de impresión do equipamento, e
fixéronse modificacións ou correccións en caso de desviación nos resultados.

CA1.7 Aplicáronse os estándares e as normas de calidade, seguridade, saúde e protección ambiental na manipulación e no manexo dos equipamentos
utilizados no proceso de impresión.

CA2.1 Realizáronse os axustes de tamaño de imaxe, enfoque e espazo, modo e profundidade de cor que proporcionen as características óptimas de saída
a unha imaxe destinada á visualización en pantalla e/ou páxina web.

CA2.2 Gardouse a imaxe destinada á visualización en pantalla no formato de ficheiro e co grao de compresión máis adecuado, tendo en conta o tamaño
informático do ficheiro en función do seu destino final: internet, PDF, presentacións de computador, correo electr

CA2.3 Realizáronse os axustes de tamaño de imaxe óptimos en caso de saída a papel, tendo en conta o tamaño final de copia desexado e a resolución do
sistema de impresión de destino, e aplicando técnicas de remostraxe ou de interpolación se a resolución da imaxe

CA2.4 Realizáronse os axustes de enfoque necesarios para aumentar a calidade da copia impresa que se vaia obter, aplicando, en cada caso, a técnica
de enfoque máis adecuada segundo o tamaño final que vaia ter a copia.

CA2.5 Converteuse a información contida no ficheiro dixital ao perfil de saída específico máis apropiado, tendo en conta a combinación de impresora,
tintas e tipo de papel, e procurando e instalando o perfil, en caso necesario.

CA2.6 Realizouse un axuste de proba para simular o resultado da imaxe impresa, aplicando o método de conversión de cores fóra de gama máis
adecuado en cada caso.

CA2.7 Tívose en conta, á hora de realizar os axustes finais de saída, se a imaxe ía ser impresa en imprenta, en procesadora fotoquímica dixital, minilab ou
impresora, e tomáronse as decisións máis axeitadas para cada caso en función das características de cada

CA3.1 Axustáronse os parámetros de impresión (tamaño, tipo de papel, resolución, opcións de cor, perfís de saída, etc.) no software de control do
dispositivo de impresión, para garantir os resultados previstos.

CA3.2 Seleccionouse o soporte de impresión máis axeitado en función das características do equipamento de impresión e dos resultados e os
acabamentos requiridos.

CA3.3 Realizáronse probas de impresión para identificar fallos e desviacións, determináronse as súas causas e realizáronse as rectificacións e os axustes
necesarios ata a consecución da calidade de imaxe requirida.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Inspeccionouse a copia impresa baixo unha luz adecuada para a súa observación, deixando previamente un tempo para que as tintas se
estabilicen, de modo que se poida facer unha comparación realista coa imaxe na pantalla.

CA3.5 Analizouse o cromatismo da copia (dominantes, desviacións, fidelidade da cor, etc.), identificáronse posibles fallos ou desviacións, determináronse
as súas causas e establecéronse as correccións necesarias para os solucionar e obter a copia coa calidade r

CA3.6 Analizouse a calidade da copia impresa (cor, detalle nas sombras e nas altas luces, contraste, ruído dixital, resolución, gran e pixelización),
identificáronse posibles fallos ou desviacións, determináronse as súas causas e establecéronse as correccións n

CA3.7 Elaborouse un documento que recolla os problemas da copia realizada e os procedementos adecuados para os arranxar, indicando as necesidades
de retoque, reconstrución ou repetición desta.

CA3.8 Aplicáronse as recomendacións UNE e ISO respecto á reprodución da cor no proceso de produción, co fin de garantir a correspondencia entre a
imaxe e a impresión finalmente obtida.

CA4.1 Repasouse a superficie da copia con atención e comprobouse que se realizara no tipo de soporte previsto, para detectar calquera imperfección
física (raias, po, aceites ou deterioracións de distinto tipo) e valorar a necesidade de reparación e/ou reconstru

CA4.2 Elaborouse un documento de valoración de erros, imperfeccións e fallos nas copias, e establecéronse as medidas necesarias de corrección e de
reconstrución destas.

CA4.3 Reparáronse as imperfeccións físicas na copia, empregando os materiais adecuados (sprays, pinceis, disolventes, ultrasóns, etc.), ata a
consecución do acabamento perfecto.

CA4.4 Realizouse o corte, a montaxe e a embalaxe das copias, aplicando os soportes fotográficos empregados na presentación de copias e ampliacións,
segundo o seu destino final.

CA4.5 Realizouse a enmarcaxe final da copia, en caso necesario, e valoráronse os materiais (metal, plástico e cristal) e as aparencias finais posibles en
función do resultado final desexado.

CA4.6 Realizáronse os procesos de acabamento fotográfico, aplicando as técnicas coa pulcritude e a limpeza que permitan un acabamento perfecto e
operando coas ferramentas de corte e montaxe das copias con criterios de seguridade e precaución.

CA5.1 Comprobouse o pH dos materiais protectores e soportes en contacto cos materiais fotográficos, para descartar a presenza de substancias ácidas e
garantir a súa conservación.

CA5.2 Protexéronse as copias con esquineiras, láminas, protectores e embalaxes adecuados que impidan que a superficie destas sufra danos ou
deterioracións, tanto na almacenaxe como no transporte.

CA5.3 Comprobáronse as condicións de intensidade lumínica, temperatura e humidade ambiente do lugar de almacenaxe do material fotográfico, mediante
o uso de luxómetros, termómetros e tarxetas medidoras de humidade.

CA5.4 Gardáronse as imaxes dixitais nos formatos de ficheiro máis adecuados, de maneira que garantan poder volvelas utilizar, tendo en conta a
compresión, a calidade, o tamaño e as características do formato de ficheiro, de forma que se asegure a súa compatibil

CA5.5 Seleccionouse e configurouse o soporte idóneo de almacenamento (CD, DVD, BD, disco ríxido externo ou interno, tarxetas de memoria, etc.) de
ficheiros dixitais, considerando a durabilidade, a seguridade, a fiabilidade e o espazo informático ocupado ou disp

CA5.6 Realizáronse copias de seguridade dos ficheiros dixitais noutros dispositivos ou soportes de almacenamento distinto, de xeito que se asegure a súa
permanencia en caso de que se perdan se borren.

CA5.7 Conserváronse os soportes e os dispositivos de almacenamento ópticos de ficheiros dixitais en condicións óptimas, utilizando caixas ou fundas de
protección e xel de sílice secante para absorber a humidade.

CA6.1 Deseñouse unha estrutura de cartafoles, unha denominación de ficheiros e uns criterios de catalogación e etiquetaxe válidos que sustenten un
sistema de arquivo estable no tempo (sen risco de quedar obsoleto), flexible e aberto á introdución de materiais f

CA6.2 Seleccionáronse as imaxes que se vaian arquivar, aplicando criterios de calidade e validez destas para posibles usos futuros, e separando os
ficheiros orixinais dos derivados.

CA6.3 Identificouse e rexistrouse o material fotográfico mediante a utilización de metadatos, palabras clave, códigos, datos GPS, información sobre o
creador, sobre licenzas e dereitos das imaxes e outros datos requiridos, creando un sistema de etiquetaxe deste

CA6.4 Utilizáronse adecuadamente as ferramentas ofrecidas polo software de xestión de ficheiros fotográficos dixitais co fin de conseguir un sistema de
arquivo óptimo, estable e eficiente.

CA6.5 Seleccionouse e configurouse o soporte de almacenamento idóneo do ficheiro dixital, considerando a durabilidade, a seguridade e o espazo
informático ocupado ou dispoñible.

CA6.6 Comprobouse a validez do sistema de arquivo mediante a realización de procuras de imaxes con diferentes criterios, que comproben que os
procedementos anteriores se realizaran de xeito correcto.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza as operacións e os procesos de mantemento e control de equipamentos de impresión, acabamento e arquivo, relacionando o seu estado e a
súa operatividade coa consecución de resultados óptimos.
RA2 - Prepara as imaxes para o medio ou soporte de destino, avaliando a realización dos axustes de saída segundo as características da encarga, e os
equipamentos e soportes de impresión e/ou visualización de destino.
RA3 - Obtén as copias impresas e comproba a adecuación entre os resultados e as especificacións da encarga, considerando a aplicación de medidas
correctoras para a obtención do resultado requirido.
RA4 - Realiza as operacións de acabamento das copias, finalización e montaxe nos seus soportes de presentación, aplicando técnicas de corrección de
fallos e valorando os acabamentos finais máis adecuados en función das características da encarga.
RA5 - Realiza a conservación e o mantemento do material fotográfico, valorando as medidas máis adecuadas segundo o seu formato e garantindo os seus
requisitos posteriores.
RA6 - Arquiva o material fotográfico, aplicando programas informáticos para a xestión de ficheiros fotográficos dixitais e valorando a catalogación das
imaxes con criterios organizativos que permitan a súa localización e o seu uso posterior.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Realizouse a conexión entre os equipamentos informáticos e os de impresión, de xeito directo ou a través dunha rede informática de interconexión
de equipamentos.

CA1.2 Definíronse unhas normas de funcionamento dos equipamentos de impresión e uns procedementos de traballo para garantir o seu uso correcto e a
estabilidade dos resultados.

CA1.3 Aplicáronse os procedementos de mantemento, limpeza e posta a punto dos equipamentos de impresión, seguindo as instrucións de fábrica dos
aparellos e coa frecuencia determinada nelas, para asegurar a eficacia e a calidade dos resultados.

CA1.4 Realizouse a calibración de cor dos equipamentos de impresión de forma que se logre unha estabilidade na resposta destes que garanta a
repetitividade dos resultados obtidos.

CA1.5 Comprobouse o estado das tintas de impresión a través do software do dispositivo, e cambiouse en caso necesario.

CA1.6 Comprobouse o aliñamento dos cabezais de impresión, no caso de impresoras de inxección, mediante o software de impresión do equipamento, e
fixéronse modificacións ou correccións en caso de desviación nos resultados.

CA1.7 Aplicáronse os estándares e as normas de calidade, seguridade, saúde e protección ambiental na manipulación e no manexo dos equipamentos
utilizados no proceso de impresión.

CA2.1 Realizáronse os axustes de tamaño de imaxe, enfoque e espazo, modo e profundidade de cor que proporcionen as características óptimas de saída
a unha imaxe destinada á visualización en pantalla e/ou páxina web.

CA2.2 Gardouse a imaxe destinada á visualización en pantalla no formato de ficheiro e co grao de compresión máis adecuado, tendo en conta o tamaño
informático do ficheiro en función do seu destino final: internet, PDF, presentacións de computador, correo electr

CA2.3 Realizáronse os axustes de tamaño de imaxe óptimos en caso de saída a papel, tendo en conta o tamaño final de copia desexado e a resolución do
sistema de impresión de destino, e aplicando técnicas de remostraxe ou de interpolación se a resolución da imaxe

CA2.4 Realizáronse os axustes de enfoque necesarios para aumentar a calidade da copia impresa que se vaia obter, aplicando, en cada caso, a técnica
de enfoque máis adecuada segundo o tamaño final que vaia ter a copia.

CA2.5 Converteuse a información contida no ficheiro dixital ao perfil de saída específico máis apropiado, tendo en conta a combinación de impresora,
tintas e tipo de papel, e procurando e instalando o perfil, en caso necesario.

CA2.6 Realizouse un axuste de proba para simular o resultado da imaxe impresa, aplicando o método de conversión de cores fóra de gama máis
adecuado en cada caso.

CA2.7 Tívose en conta, á hora de realizar os axustes finais de saída, se a imaxe ía ser impresa en imprenta, en procesadora fotoquímica dixital, minilab ou
impresora, e tomáronse as decisións máis axeitadas para cada caso en función das características de cada

CA3.1 Axustáronse os parámetros de impresión (tamaño, tipo de papel, resolución, opcións de cor, perfís de saída, etc.) no software de control do
dispositivo de impresión, para garantir os resultados previstos.

CA3.2 Seleccionouse o soporte de impresión máis axeitado en función das características do equipamento de impresión e dos resultados e os
acabamentos requiridos.

CA3.3 Realizáronse probas de impresión para identificar fallos e desviacións, determináronse as súas causas e realizáronse as rectificacións e os axustes
necesarios ata a consecución da calidade de imaxe requirida.

CA3.4 Inspeccionouse a copia impresa baixo unha luz adecuada para a súa observación, deixando previamente un tempo para que as tintas se
estabilicen, de modo que se poida facer unha comparación realista coa imaxe na pantalla.

CA3.5 Analizouse o cromatismo da copia (dominantes, desviacións, fidelidade da cor, etc.), identificáronse posibles fallos ou desviacións, determináronse
as súas causas e establecéronse as correccións necesarias para os solucionar e obter a copia coa calidade r
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Analizouse a calidade da copia impresa (cor, detalle nas sombras e nas altas luces, contraste, ruído dixital, resolución, gran e pixelización),
identificáronse posibles fallos ou desviacións, determináronse as súas causas e establecéronse as correccións n

CA3.7 Elaborouse un documento que recolla os problemas da copia realizada e os procedementos adecuados para os arranxar, indicando as necesidades
de retoque, reconstrución ou repetición desta.

CA3.8 Aplicáronse as recomendacións UNE e ISO respecto á reprodución da cor no proceso de produción, co fin de garantir a correspondencia entre a
imaxe e a impresión finalmente obtida.

CA4.1 Repasouse a superficie da copia con atención e comprobouse que se realizara no tipo de soporte previsto, para detectar calquera imperfección
física (raias, po, aceites ou deterioracións de distinto tipo) e valorar a necesidade de reparación e/ou reconstru

CA4.2 Elaborouse un documento de valoración de erros, imperfeccións e fallos nas copias, e establecéronse as medidas necesarias de corrección e de
reconstrución destas.

CA4.3 Reparáronse as imperfeccións físicas na copia, empregando os materiais adecuados (sprays, pinceis, disolventes, ultrasóns, etc.), ata a
consecución do acabamento perfecto.

CA4.4 Realizouse o corte, a montaxe e a embalaxe das copias, aplicando os soportes fotográficos empregados na presentación de copias e ampliacións,
segundo o seu destino final.

CA4.5 Realizouse a enmarcaxe final da copia, en caso necesario, e valoráronse os materiais (metal, plástico e cristal) e as aparencias finais posibles en
función do resultado final desexado.

CA4.6 Realizáronse os procesos de acabamento fotográfico, aplicando as técnicas coa pulcritude e a limpeza que permitan un acabamento perfecto e
operando coas ferramentas de corte e montaxe das copias con criterios de seguridade e precaución.

CA5.1 Comprobouse o pH dos materiais protectores e soportes en contacto cos materiais fotográficos, para descartar a presenza de substancias ácidas e
garantir a súa conservación.

CA5.2 Protexéronse as copias con esquineiras, láminas, protectores e embalaxes adecuados que impidan que a superficie destas sufra danos ou
deterioracións, tanto na almacenaxe como no transporte.

CA5.3 Comprobáronse as condicións de intensidade lumínica, temperatura e humidade ambiente do lugar de almacenaxe do material fotográfico, mediante
o uso de luxómetros, termómetros e tarxetas medidoras de humidade.

CA5.4 Gardáronse as imaxes dixitais nos formatos de ficheiro máis adecuados, de maneira que garantan poder volvelas utilizar, tendo en conta a
compresión, a calidade, o tamaño e as características do formato de ficheiro, de forma que se asegure a súa compatibil

CA5.5 Seleccionouse e configurouse o soporte idóneo de almacenamento (CD, DVD, BD, disco ríxido externo ou interno, tarxetas de memoria, etc.) de
ficheiros dixitais, considerando a durabilidade, a seguridade, a fiabilidade e o espazo informático ocupado ou disp

CA5.6 Realizáronse copias de seguridade dos ficheiros dixitais noutros dispositivos ou soportes de almacenamento distinto, de xeito que se asegure a súa
permanencia en caso de que se perdan se borren.

CA5.7 Conserváronse os soportes e os dispositivos de almacenamento ópticos de ficheiros dixitais en condicións óptimas, utilizando caixas ou fundas de
protección e xel de sílice secante para absorber a humidade.

CA6.1 Deseñouse unha estrutura de cartafoles, unha denominación de ficheiros e uns criterios de catalogación e etiquetaxe válidos que sustenten un
sistema de arquivo estable no tempo (sen risco de quedar obsoleto), flexible e aberto á introdución de materiais f

CA6.2 Seleccionáronse as imaxes que se vaian arquivar, aplicando criterios de calidade e validez destas para posibles usos futuros, e separando os
ficheiros orixinais dos derivados.

CA6.3 Identificouse e rexistrouse o material fotográfico mediante a utilización de metadatos, palabras clave, códigos, datos GPS, información sobre o
creador, sobre licenzas e dereitos das imaxes e outros datos requiridos, creando un sistema de etiquetaxe deste

CA6.4 Utilizáronse adecuadamente as ferramentas ofrecidas polo software de xestión de ficheiros fotográficos dixitais co fin de conseguir un sistema de
arquivo óptimo, estable e eficiente.

CA6.5 Seleccionouse e configurouse o soporte de almacenamento idóneo do ficheiro dixital, considerando a durabilidade, a seguridade e o espazo
informático ocupado ou dispoñible.

CA6.6 Comprobouse a validez do sistema de arquivo mediante a realización de procuras de imaxes con diferentes criterios, que comproben que os
procedementos anteriores se realizaran de xeito correcto.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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O alumnado acadará a avaliación positiva (un 5) cando alcance os mínimos exixibles que a continuación se sinalan:

- Coñecer as normas de funcionamento dos equipamentos e os periféricos de impresión

- Coñecer o proceso de calibración nos equipamentos de impresión

- Identificar os axustes de imaxe óptimos de saída de unha imaxe destinada á visualización en pantalla e papel

- Coñecer os formatos más empregados para as diferentes salidas (impresión, web, pantalla...) e as súas características

- Coñecer os parámetros de impresión do software específico

- Determinar as corrección necesarias nunca imaxe para imprimir

- Determinar a calidade dunha copia impresa e identificar os posibles fallos

- Identificar as condicións óptimas de almacenaje de copias impresas e de arquivos dixitáis

- Coñecer os soportes dixitáis axeitados para a almacenaxe de imaxes e os formatos máis habituais

- Coñecer o software de xestión de arquivos dixitáis

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo e que terá

un peso do 50% da nota final.

A proba constará de 60 preguntas tipo test. Cada pregunta correcta sumará 0,1 puntos e cada pregunta incorrecta restará 0,1 puntos.

Esta primeira parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder realizar a segunda parte

da proba.

4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libres

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

- A proba consistirá na resolución dunha serie de exercicios nos que o alumno demostrará os coñecementos no uso e manexo do software

Indesign e Photoshop así como os coñecementos teórico prácticos do módulo e que que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe.

- Exemplo de exercios: Para unha fotografía concreta determinar o tamaño de saída, o tipo de impresión e selección de papel. Así como os

acabados e soportes de montaxe. Escaneo dunha imaxe, retoque e almacenamento en base de datos. Análise dunha fotografía, do soporte e da

técnica empregada no seu revelado así como os procedementos para a súa conservación seguindo os estándares.

- A parte práctica terá un peso do 50% da nota total.

- Esta segunda parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder superala.

- 6 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

- Para a resolución da proba, o centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma (ordenador co software

necesario para a resolución dos exercicios, pantalla, ploter, etc.¿). O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro para aqueles supostos prácticos

nos que o precise.

- A duración para esta proba será de 120 minutos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Iluminación, captación e tratamento de imaxe Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1160 Proxectos de iluminación 02020/2021 0105

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ARTURO BERMEJO RUBIO,VÍCTOR PAZ MORANDEIRA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Avalía as características técnicas dun proxecto audiovisual ou de espectáculo e as súas necesidades de posta en escena, e propón solucións para a
súa resolución práctica en relación coa iluminación.
RA2 - Define as características estéticas e expresivas xerais da iluminación que se vaian realizar para a resolución dun proxecto fotográfico, audiovisual ou
espectáculo en vivo, en relación cos criterios históricos, de estilo e de xénero dos proxectos.
RA3 - Concreta as solucións técnicas e operativas do proceso de iluminación dun espectáculo en vivo, en relación con variables dos proxectos tales como
razóns orzamentarias, calendarios e tipos de espazos programados.
RA4 - Concreta as solucións técnicas e operativas do proceso de iluminación dun programa de televisión en directo ou gravado, valorando a interpretación
e a xeración da documentación técnica pertinente.
RA5 - Determina as solucións técnicas e operativas do proceso de iluminación dun proxecto fotográfico ou audiovisual de gravación plano a plano,
valorando a interpretación e a xeración da documentación técnica pertinente.
RA6 - Elabora o plan de iluminación para un espectáculo en vivo ou un proxecto fotográfico ou audiovisual, relacionando as solucións técnicas propostas
coas peculiaridades do estilo visual elixido.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Determináronse as características do proxecto audiovisual, atendendo ás súas especificidades relativas a gravación en bloques ou plano a plano,
en plató, ou en decorados naturais ou exteriores.

CA1.2 Avaliáronse, a partir do estudo do guión, localizacións, decorados, elementos escenográficos, atrezo e efectos de iluminación que compoñen a
produción para dar solucións específicas de iluminación en cada caso.

CA1.3 Valoráronse as diferenzas técnicas e operativas existentes na iluminación dun amplo abano de producións a partir da análise e a interpretación da
documentación técnica e artística do proxecto.

CA1.4 Procedeuse á desagregación en decorados e bloques do proxecto de gravación de televisión multicámara, valorando os seus condicionantes
técnicos e as súas necesidades de posta en escena, relacionados coa iluminación.

CA1.5 Especificáronse nun guión técnico as características do proxecto audiovisual de gravación plano a plano canto ás súas necesidades técnicas e de
posta en escena relacionadas coa iluminación.

CA1.6 Especificáronse sobre o libreto ou a escaleta do proxecto as características do espectáculo en vivo canto ás súas características técnicas e de
posta en escena relacionadas coa iluminación.

CA2.1 Elaborouse unha listaxe virtual de referencias de imaxes que cumpra consultar, achegándose ao concepto visual do espectáculo e identificando a
súa pertenza a estilos, escolas, tendencias e xéneros.

CA2.2 Elaborouse un expediente de referencias históricas relacionadas co tipo de produción fotográfica ou audiovisual que se vaia iluminar, incluíndo a
documentación relativa á dirección artística e iluminación destas.

CA2.3 Valoráronse os esbozos da escenografía do espectáculo que se vaia realizar en función dos seus estilos, marcando referencias para posibles
configuracións de iluminación.

CA2.4 Elaborouse un borrador de escaleta do proxecto de espectáculo que se vaia realizar, dividindo o espectáculo nos bloques estéticos que o
conforman.

CA2.5 Concretáronse no expediente do deseño estético de iluminación os aspectos formais expresivos e estéticos do proxecto, achegando debuxos,
fotografías e imaxes de referencia.

CA3.3 Elaborouse unha listaxe inicial de necesidades de persoal de luminotecnia, atendendo aos procesos de iluminación (montaxe, ensaios, gravación e
mantemento).

CA3.4 Elaborouse unha listaxe de recursos técnicos necesarios para afrontar a resolución dos problemas técnicos e operativos propios do proceso de
iluminación.

CA3.5 Realizáronse as modificacións necesarias, en aspectos técnicos e artísticos do proxecto que se vaia adaptar, para asegurar a súa viabilidade
operativa.

CA3.6 Planificáronse os efectos de iluminación, recollendo documentalmente as características dos cambios producidos durante o período de preparación
do espectáculo.

CA3.7 Consignáronse no plan de iluminación as posibles alternativas que se vaian aplicar en función dos espazos de representación do espectáculo.

CA3.8 Valoráronse as posibilidades de contar con empresas provedoras de material en función do plan de traballo, do plan de xiras, das localizacións, dos
prazos dispoñibles e do orzamento consignado na documentación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Realizouse un estudo sobre planta ou in situ das características do lugar de gravación ou da localización, valorando a súa idoneidade e
comprobando a viabilidade dos seus elementos constituíntes.

CA4.3 Analizouse a escaleta, definindo secuencialmente os bloques do programa, as intervencións das persoas implicadas e as actuacións técnicas
precisas en cada momento.

CA4.4 Elaborouse un plan de iluminación para a realización do programa de xeito coordinado coas condicións de produción establecidas.

CA4.5 Planificáronse os efectos de iluminación e a especificación dos seus cambios ao longo do programa.

CA4.6 Elaborouse unha listaxe inicial do material de iluminación necesario para garantir a viabilidade do proxecto.

CA4.7 Elaborouse unha listaxe do persoal de iluminación necesario para a realización do proxecto.

CA5.2 Realizouse un estudo sobre planta ou in situ das localizacións, analizando os seus condicionantes e o seu estado, e consignando nas fichas de
localización os datos pertinentes para a resolución da súa iluminación.

CA5.3 Estudouse a documentación de carácter artístico do proxecto fotográfico ou audiovisual relativa a tamaños de decorados, ambientes e cores de
decorados, atrezo e vestiario, marcando as referencias correspondentes no guión técnico ou nos documentos de plani

CA5.4 Elaborouse unha primeira listaxe de recursos de iluminación necesarios para a posta en marcha do proxecto.

CA5.5 Elaborouse un orzamento en función da previsión temporal e os recursos técnicos e humanos necesarios.

CA5.6 Avaliouse, desde o punto de vista da iluminación, o plan de rexistro fotográfico ou audiovisual e achegáronse as propostas de modificación
necesarias para a resolución óptima do proxecto, considerando a eficacia e a garantía de seguridade.

CA5.7 Valoráronse as posibilidades de contar con empresas provedoras de material en función do plan de traballo, das localizacións, dos prazos
dispoñibles e do orzamento consignado na documentación.

CA6.1 Realizáronse as previsións enerxéticas, atendendo aos procesos que conforman o plan de iluminación (montaxe, ensaios, gravación e
mantemento).

CA6.2 Elaborouse unha listaxe de material de fixación, suspensión e auxiliar para os equipamentos e de proxectores e luminarias, especificando tipo,
marca, potencia e situación de aplicación.

CA6.3 Elaborouse unha listaxe de equipamentos de regulación, con determinación do número de dimmers e as súas potencias.

CA6.4 Especificáronse as necesidades técnicas de elementos de control e programación, en función das necesidades do plató, das localizacións, das
variacións dos espazos de representación, ou dos tipos de secuencias que cumpra iluminar.

CA6.5 Realizouse a planificación dos efectos de iluminación e a especificación dos seus cambios ao longo do programa ou espectáculo, marcando no
guión ou na escaleta os pés de entrada e a súa sincronización co son.

CA6.6 Realizáronse os deseños de iluminación sobre plano ou mediante aplicación informática, debuxando sobre a planta do escenario ou do set a planta
de luces coas colocacións dos proxectores.

CA6.7 Realizáronse as previsións do persoal de luminotecnia, así como a previsión das xornadas de traballo necesarias, atendendo aos procesos de
iluminación que conforman o proxecto (montaxe, ensaios, gravación, plan de xira e mantemento).

CA6.8 Estableceuse o plan de traballo da iluminación do proxecto fotográfico, audiovisual ou de espectáculo, xerando a documentación necesaria relativa
ao plan de transportes, a temporización das montaxes, as necesidades de contratación e as previsións de pagam

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Avalía as características técnicas dun proxecto audiovisual ou de espectáculo e as súas necesidades de posta en escena, e propón solucións para a
súa resolución práctica en relación coa iluminación.
RA2 - Define as características estéticas e expresivas xerais da iluminación que se vaian realizar para a resolución dun proxecto fotográfico, audiovisual ou
espectáculo en vivo, en relación cos criterios históricos, de estilo e de xénero dos proxectos.
RA3 - Concreta as solucións técnicas e operativas do proceso de iluminación dun espectáculo en vivo, en relación con variables dos proxectos tales como
razóns orzamentarias, calendarios e tipos de espazos programados.
RA4 - Concreta as solucións técnicas e operativas do proceso de iluminación dun programa de televisión en directo ou gravado, valorando a interpretación
e a xeración da documentación técnica pertinente.
RA5 - Determina as solucións técnicas e operativas do proceso de iluminación dun proxecto fotográfico ou audiovisual de gravación plano a plano,
valorando a interpretación e a xeración da documentación técnica pertinente.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA6 - Elabora o plan de iluminación para un espectáculo en vivo ou un proxecto fotográfico ou audiovisual, relacionando as solucións técnicas propostas
coas peculiaridades do estilo visual elixido.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Determináronse as características do proxecto audiovisual, atendendo ás súas especificidades relativas a gravación en bloques ou plano a plano,
en plató, ou en decorados naturais ou exteriores.

CA1.2 Avaliáronse, a partir do estudo do guión, localizacións, decorados, elementos escenográficos, atrezo e efectos de iluminación que compoñen a
produción para dar solucións específicas de iluminación en cada caso.

CA1.4 Procedeuse á desagregación en decorados e bloques do proxecto de gravación de televisión multicámara, valorando os seus condicionantes
técnicos e as súas necesidades de posta en escena, relacionados coa iluminación.

CA1.5 Especificáronse nun guión técnico as características do proxecto audiovisual de gravación plano a plano canto ás súas necesidades técnicas e de
posta en escena relacionadas coa iluminación.

CA1.6 Especificáronse sobre o libreto ou a escaleta do proxecto as características do espectáculo en vivo canto ás súas características técnicas e de
posta en escena relacionadas coa iluminación.

CA2.1 Elaborouse unha listaxe virtual de referencias de imaxes que cumpra consultar, achegándose ao concepto visual do espectáculo e identificando a
súa pertenza a estilos, escolas, tendencias e xéneros.

CA2.4 Elaborouse un borrador de escaleta do proxecto de espectáculo que se vaia realizar, dividindo o espectáculo nos bloques estéticos que o
conforman.

CA2.5 Concretáronse no expediente do deseño estético de iluminación os aspectos formais expresivos e estéticos do proxecto, achegando debuxos,
fotografías e imaxes de referencia.

CA3.1 Realizouse un debuxo en planta do lugar do espectáculo en vivo, indicando os elementos que resulten pertinentes para a iluminación.

CA3.2 Estudouse a petición de mínimos esixidos no proxecto de espectáculo, adaptándoa ao espazo existente e aos recursos dispoñibles.

CA3.3 Elaborouse unha listaxe inicial de necesidades de persoal de luminotecnia, atendendo aos procesos de iluminación (montaxe, ensaios, gravación e
mantemento).

CA3.7 Consignáronse no plan de iluminación as posibles alternativas que se vaian aplicar en función dos espazos de representación do espectáculo.

CA4.1 Realizouse un debuxo en planta do set de gravación de televisión, remarcando todos os elementos que poidan afectar a iluminación.

CA4.3 Analizouse a escaleta, definindo secuencialmente os bloques do programa, as intervencións das persoas implicadas e as actuacións técnicas
precisas en cada momento.

CA4.4 Elaborouse un plan de iluminación para a realización do programa de xeito coordinado coas condicións de produción establecidas.

CA4.8 Analizáronse e temporalizáronse os esquemas de posicionamento e movemento de cámaras e personaxes, e consignáronse na escaleta.

CA5.1 Realizouse o desagregación do guión dun proxecto de programa, identificando e agrupando nun documento os decorados, interiores e exteriores
naturais, días, noites e outros efectos ambientais.

CA5.2 Realizouse un estudo sobre planta ou in situ das localizacións, analizando os seus condicionantes e o seu estado, e consignando nas fichas de
localización os datos pertinentes para a resolución da súa iluminación.

CA5.3 Estudouse a documentación de carácter artístico do proxecto fotográfico ou audiovisual relativa a tamaños de decorados, ambientes e cores de
decorados, atrezo e vestiario, marcando as referencias correspondentes no guión técnico ou nos documentos de plani

CA5.4 Elaborouse unha primeira listaxe de recursos de iluminación necesarios para a posta en marcha do proxecto.

CA5.7 Valoráronse as posibilidades de contar con empresas provedoras de material en función do plan de traballo, das localizacións, dos prazos
dispoñibles e do orzamento consignado na documentación.

CA6.3 Elaborouse unha listaxe de equipamentos de regulación, con determinación do número de dimmers e as súas potencias.

CA6.4 Especificáronse as necesidades técnicas de elementos de control e programación, en función das necesidades do plató, das localizacións, das
variacións dos espazos de representación, ou dos tipos de secuencias que cumpra iluminar.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.6 Realizáronse os deseños de iluminación sobre plano ou mediante aplicación informática, debuxando sobre a planta do escenario ou do set a planta
de luces coas colocacións dos proxectores.

CA6.7 Realizáronse as previsións do persoal de luminotecnia, así como a previsión das xornadas de traballo necesarias, atendendo aos procesos de
iluminación que conforman o proxecto (montaxe, ensaios, gravación, plan de xira e mantemento).

CA6.8 Estableceuse o plan de traballo da iluminación do proxecto fotográfico, audiovisual ou de espectáculo, xerando a documentación necesaria relativa
ao plan de transportes, a temporización das montaxes, as necesidades de contratación e as previsións de pagam

O alumnado deberá alcanzar os seguintes mínimos exixibles:

a) Valoración das características expresivas, técnicas e materiais que concorren na posta en marcha dun proxecto de cámara, iluminación ou

fotográfico, analizando a súa documentación, para determinar a súa viabilidade.

b) Definición das necesidades de recursos humanos, técnicos e materiais que interveñen nos procesos de captación audiovisual, iluminación de

audiovisuais ou espectáculos e fotografía, valorando a súa idoneidade, para a súa disposición e a súa xestión na fase de execución do proxecto.

c) Establecemento das prioridades e relacións de dependencia no uso temporal dos recursos humanos e materiais que conflúen na execución dun

proxecto de captación audiovisual, de iluminación ou fotográfico, a partir da documentación do proxecto e das listaxes de recursos dispoñibles,

para deseñar con criterios de optimización o plan técnico de traballo.

d) Coñecemento d os requisitos dun proxecto fotográfico, definindo os seus obxectivos comunicativos para determinar e preparar no lugar da toma

os elementos escenográficos tales como estilismo, maquillaxe, decoración e outros que conforman a súa posta en escena e ambientación.

Criterios de cualificación:

PRIMEIRA PROBA

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita, que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

A profesora ou o profesor do módulo profesional calificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación

exporán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de anuncios do centro.

SEGUNDA PROBA

As persoas aspirantes que superaran a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento dun ou varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

A profesora ou profesor do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As personas que non superaran a primeira parte da proba serán

calificadas cun cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtidas no

taboleiro de anuncios  do centro.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo e que terá

un peso do 50% da nota final.

A proba constará de 40 a 100 preguntas tipo test.
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Cada pregunta correcta sumará 0,1 puntos e cada pregunta incorrecta restará 0,1 puntos.

Pode haber tamén preguntas curtas e de desenvolvemento.

Esta primeira parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder realizar a segunda parte

da proba.

A duración para esta proba será de 100 minutos.

 Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboeiro de anuncios

do centro.

4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libres

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

- A proba consistirá na resolución dunha serie de exercicios nos que o alumno demostrará os coñecementos no uso e manexo do software My

DMX, Capture Argo así como os coñecementos teórico prácticos do módulo e que que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe.

- Exemplo de exercios:  Iluminación de plató para un programa de televisión. Iluminación no teatro para un programa de teatro, concerto ou

espectáculo. Iluminación de fotografía e iluminación audiovisual.

- A parte práctica terá un peso do 50% da nota total.

- Esta segunda parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder superala.

- Para a resolución da proba, o centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma (ordenador co software

necesario para a resolución dos exercicios, pantalla e proxector de vídeo, etc.¿).

O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro para aqueles supostos prácticos nos que o precise.

- A duración para esta proba será de 100 minutos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Iluminación, captación e tratamento de imaxe Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1163 Proxectos fotográficos 02020/2021 0122

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo NURIA MARÍA TOBÍO FERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza o deseño dun proxecto fotográfico, definindo con precisión as características da produción a partir da análise da información e os requisitos
da encarga.

RA2 - Deseña a execución técnica e procedemental dun proxecto fotográfico, aplicando criterios de calidade e óptimo aproveitamento dos recursos.

RA3 - Deseña a posta en escena, relacionando a súa consecución coa valoración dos aspectos técnicos, estéticos, comunicativos e orzamentarios dos
proxectos fotográficos.
RA4 - Elabora o plan de traballo e o orzamento dun proxecto fotográfico, considerando a integración de todas as variables técnicas e económicas que
interveñen e aplicando criterios de óptimo aproveitamento de recursos.
RA5 - Organiza os recursos propios dunha empresa fotográfica, relacionando as características das encargas fotográficas máis habituais cos procesos
estandarizados, para a súa xestión óptima.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Precisouse o medio, o formato de aplicación e os formatos e acabamentos de exhibición do proxecto fotográfico, especificando a finalidade e a
intencionalidade comunicativa do proxecto.

CA1.2 Especificáronse as características do produto fotográfico, concretando o aspecto formal e expresivo das imaxes que se desexe obter.

CA1.3 Decidiuse o encadramento e o tipo de composición, considerando as características da escena para a súa captación e o seu rexistro fotográfico.

CA1.4 Realizouse o bosquexo que exprese a secuencia fotográfica para analizar a interrelación formal e de estilo do conxunto de imaxes.

CA1.5 Realizáronse bosquexos das fotografías que expresen a composición, a estrutura formal e estética, e a intencionalidade comunicativa.

CA1.6 Confeccionouse un documento que recolla esquemas e bosquexos de solucións de ambientación e estilo, no que se identifiquen os requisitos de
localización, decorado, escenografía e estilismo.

CA1.7 Reflectíronse documentalmente as condicións de acabamento, os modos e os formatos de entrega da encarga fotográfica.

CA2.1 Especificouse o medio, o tamaño de reprodución, o destino final das imaxes e os parámetros de calidade necesarios para seleccionar os
dispositivos de captación adecuados.

CA2.2 Definíronse os elementos visuais que deben fotografarse e a súa accesibilidade.

CA2.3 Especificáronse as características expresivas da iluminación, o tipo e a calidade de luz que se precisa para a obtención do estilo visual do produto.

CA2.4 Fíxose o bosquexo dos esquemas de iluminación adecuados ao proxecto fotográfico, describindo a posición e a funcionalidade dos puntos de luz e
elementos auxiliares, realizouse unha listaxe do equipamento necesario.

CA2.5 Realizouse unha listaxe do equipamento e do material auxiliar necesario (fondos, soportes, escaleiras ou estadas, decorados, reflectores, etc.) para
resolver posibles continxencias.

CA3.1 Seleccionouse a localización apropiada ao proxecto fotográfico, identificando as súas infraestruturas, as necesidades loxísticas e a súa adecuación
ás necesidades de produción.

CA3.2 Especificáronse as características dos personaxes, confeccionando unha listaxe da previsión de modelos e de actores e actrices, deseñando unha
proba de casting, e redactando informes de datos e conclusións artísticas de idoneidade.

CA3.3 Realizouse unha listaxe dos recursos humanos e materiais adecuados para realizar as operacións necesarias de maquillaxe, peiteado e
caracterización.

CA3.4 Detalláronse nun documento as necesidades de construción de decorados e de escenografía, vestiario e ambientación para a previsión dos
recursos humanos e materiais.

CA3.5 Especificáronse nun documento as características e a tipoloxía dos efectos especiais físicos, químicos ou mecánicos necesarios para a posta en
escena do proxecto.

CA3.6 Especificáronse nun documento os procesos de tratamento dixital de imaxes complementarios ao proceso de captación, establecendo os criterios
de adecuación de parámetros técnicos e expresivos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.7 Definiuse a configuración dos dispositivos de monitorización e impresión das probas para facilitar a valoración inmediata de probas e tomas.

CA4.1 Estimouse a dispoñibilidade de recursos, os prazos de execución, de recepción e envío das encargas, os desprazamentos e a loxística que cumpra
para estruturar e coordinar a produción fotográfica.

CA4.2 Realizouse un plan de traballo que determine cada fases e a función de cada membro do equipo, tendo en conta a interrelación temporal e os
condicionantes en distintas fases, para a previsión e o óptimo aproveitamento dos tempos de execución da produción f

CA4.3 Segmentouse o plan de traballo en follas de produción e ordes de traballo que especifiquen que persoas, materiais e medios cumprirán en cada
momento da produción fotográfica.

CA4.4 Desagregáronse os capítulos orzamentarios dunha produción fotográfica, considerando as condicións da toma e a interrelación temporal dos
recursos durante a captación, para a súa valoración económica.

CA4.5 Desagregáronse as necesidades técnicas e administrativas de contratos, os permisos e as autorizacións para a posta en marcha do proxecto
fotográfico.

CA4.6 Valoráronse os gastos xerais dunha empresa fotográfica tipo e os gastos específicos xerados na execución de distintos encargos, especificando a
desagregación dos custos e a súa aplicación aos seus respectivos orzamentos.

CA5.1 Elaboráronse contratos de servizos e encargas fotográficas de variada tipoloxía, e identificáronse as partes, o obxecto do contrato coas súas
cláusulas pertinentes, a forma de entrega, a retribución acordada e a forma de pagamento prevista.

CA5.2 Redactáronse as solicitudes que se precisen en distintas localizacións para a obtención dos permisos e as autorizacións necesarias para poder
levar a cabo a produción fotográfica.

CA5.3 Redactáronse documentos e contratos de persoal, servizos, adquisición de equipamentos, dereitos de autoría e de imaxe, aplicándoos na
resolución de diversos proxectos fotográficos.

CA5.4 Redactáronse contratos de validación de probas, condicións de entrega e aceptación final do produto para a súa aplicación na resolución de
distintos proxectos fotográficos e facilitar a planificación do proxecto.

CA5.5 Definiuse un protocolo para a provisión de materiais, equipamentos ou servizos para a súa adquisición ou contratación, na procura dun óptimo
aproveitamento dos recursos.

CA5.6 Especificáronse as condicións de compra, venta ou alugamento de materiais e equipamentos dos servizos máis comúns na industria fotográfica,
para as aplicar na xestión da empresa fotográfica.

CA5.7 Deseñouse un portfolio para a promoción da empresa fotográfica e a facilitación de contacto e representación.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza o deseño dun proxecto fotográfico, definindo con precisión as características da produción a partir da análise da información e os requisitos
da encarga.

RA2 - Deseña a execución técnica e procedemental dun proxecto fotográfico, aplicando criterios de calidade e óptimo aproveitamento dos recursos.

RA3 - Deseña a posta en escena, relacionando a súa consecución coa valoración dos aspectos técnicos, estéticos, comunicativos e orzamentarios dos
proxectos fotográficos.
RA5 - Organiza os recursos propios dunha empresa fotográfica, relacionando as características das encargas fotográficas máis habituais cos procesos
estandarizados, para a súa xestión óptima.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Precisouse o medio, o formato de aplicación e os formatos e acabamentos de exhibición do proxecto fotográfico, especificando a finalidade e a
intencionalidade comunicativa do proxecto.

CA1.2 Especificáronse as características do produto fotográfico, concretando o aspecto formal e expresivo das imaxes que se desexe obter.

CA1.3 Decidiuse o encadramento e o tipo de composición, considerando as características da escena para a súa captación e o seu rexistro fotográfico.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Realizouse o bosquexo que exprese a secuencia fotográfica para analizar a interrelación formal e de estilo do conxunto de imaxes.

CA1.5 Realizáronse bosquexos das fotografías que expresen a composición, a estrutura formal e estética, e a intencionalidade comunicativa.

CA1.6 Confeccionouse un documento que recolla esquemas e bosquexos de solucións de ambientación e estilo, no que se identifiquen os requisitos de
localización, decorado, escenografía e estilismo.

CA1.7 Reflectíronse documentalmente as condicións de acabamento, os modos e os formatos de entrega da encarga fotográfica.

CA2.3 Especificáronse as características expresivas da iluminación, o tipo e a calidade de luz que se precisa para a obtención do estilo visual do produto.

CA2.4 Fíxose o bosquexo dos esquemas de iluminación adecuados ao proxecto fotográfico, describindo a posición e a funcionalidade dos puntos de luz e
elementos auxiliares, realizouse unha listaxe do equipamento necesario.

CA3.1 Seleccionouse a localización apropiada ao proxecto fotográfico, identificando as súas infraestruturas, as necesidades loxísticas e a súa adecuación
ás necesidades de produción.

CA3.2 Especificáronse as características dos personaxes, confeccionando unha listaxe da previsión de modelos e de actores e actrices, deseñando unha
proba de casting, e redactando informes de datos e conclusións artísticas de idoneidade.

CA3.7 Definiuse a configuración dos dispositivos de monitorización e impresión das probas para facilitar a valoración inmediata de probas e tomas.

CA5.7 Deseñouse un portfolio para a promoción da empresa fotográfica e a facilitación de contacto e representación.

CA 1.1  Precisouse o medio, o formato de aplicación e os formatos e acabamentos de exhibición do proxecto fotográfico, especificando a finalidade

e a intencionalidade comunicativa do proxecto.

CA 1.2  Especificáronse as características do produto fotográfico, concretando o aspecto formal e expresivo das imaxes que se desexe obter.

CA 1.3  Decidiuse o encadramento e o tipo de composición, considerando as características da escena para a súa captación e o seu rexistro

fotográfico.

CA 1.4  Realizouse o bosquexo que exprese a secuencia fotográfica para analizar a interrelación formal e de estilo do conxunto de imaxes.

CA 1.5  Realizáronse bosquexos das fotografías que expresen a composición, a estrutura formal e estética, e a intencionalidade comunicativa.

CA 1.7  Reflectíronse documentalmente as condicións de acabamento, os modos e os formatos de entrega da encarga fotográfica.

CA 2.1  Especificouse o medio, o tamaño de reprodución, o destino final das imaxes e os parámetros de calidade necesarios para seleccionar os

dispositivos de captación adecuados.

CA 2.3  Especificáronse as características expresivas da iluminación, o tipo e a calidade de luz que se precisa para a obtención do estilo visual do

produto.

CA 2.4  Fíxose o bosquexo dos esquemas de iluminación adecuados ao proxecto fotográfico, describindo a posición e a funcionalidade dos puntos

de luz e elementos auxiliares, realizouse unha listaxe do

CA 2.5  Realizouse unha listaxe do equipamento e do material auxiliar necesario (fondos, soportes, escaleiras ou estadas, decorados, reflectores,

etc.) para resolver posibles continxencias.

CA 3.1  Seleccionouse a localización apropiada ao proxecto fotográfico, identificando as súas infraestruturas, as necesidades loxísticas e a súa

adecuación ás necesidades de produción.

CA 3.2  Especificáronse as características dos personaxes, confeccionando unha listaxe da previsión de modelos e de actores e actrices,

deseñando unha proba de casting, e redactando informes de datos e conclusións artísticas de idoneidade.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA 3.3  Realizouse unha listaxe dos recursos humanos e materiais adecuados para realizar as operacións necesarias de maquillaxe, peiteado e

caracterización.

CA 3.6  Especificáronse nun documento os procesos de tratamento dixital de imaxes complementarios ao proceso de captación, establecendo os

criterios de adecuación de parámetros técnicos e expresivos.

CA 3.7  Definiuse a configuración dos dispositivos de monitorización e impresión das probas para facilitar a valoración inmediata de probas e

tomas.

CA 4.2  Realizouse un plan de traballo que determine cada fases e a función de cada membro do equipo, tendo en conta a interrelación temporal e

os condicionantes en distintas fases, para a previsión e o óptimo aproveitamento dos tempos de execución da produción f

CA 4.4  Desagregáronse os capítulos orzamentarios dunha produción fotográfica, considerando as condicións da toma e a interrelación temporal

dos recursos durante a captación, para a súa valoración económica.

CA 4.5  Desagregáronse as necesidades técnicas e administrativas de contratos, os permisos e as autorizacións para a posta en marcha do

proxecto fotográfico.

CA 4.6  Valoráronse os gastos xerais dunha empresa fotográfica tipo e os gastos específicos xerados na execución de distintos encargos,

especificando a desagregación dos custos e a súa aplicación aos seus

Organiza os recursos propios dunha empresa fotográfica, relacionando as características das encargas fotográficas máis habituais cos procesos

estandarizados, para a súa xestión óptima.

CA 5.1  Elaboráronse contratos de servizos e encargas fotográficas de variada tipoloxía, e identificáronse as partes, o obxecto do contrato coas

súas cláusulas pertinentes, a forma de entrega, a retribución acordada e a forma de pagamento prevista.

CA 5.2  Redactáronse as solicitudes que se precisen en distintas localizacións para a obtención dos permisos e as autorizacións necesarias para

poder levar a cabo a produción fotográfica.

CA 5.3  Redactáronse documentos e contratos de persoal, servizos, adquisición de equipamentos, dereitos de autoría e de imaxe, aplicándoos na

resolución de diversos proxectos fotográficos.

CA 5.4  Redactáronse contratos de validación de probas, condicións de entrega e aceptación final do produto para a súa aplicación na resolución

de distintos proxectos fotográficos e facilitar a planificación do proxecto.

CA 5.7  Deseñouse un portfolio para a promoción da empresa fotográfica e a facilitación de contacto e representación.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo e que terá

un peso do 50% da nota final.

A proba constará de 60 preguntas tipo test. Cada pregunta correcta sumará 0,1 puntos e cada pregunta incorrecta restará 0,1 puntos.

Esta primeira parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder realizar a segunda parte

da proba.

Duración aproximada: 60 minutos

Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de anuncios

do centro.
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4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libres

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

- A proba consistirá na resolución dunha serie de exercicios nos que o alumno demostrará os coñecementos teórico prácticos do módulo e que que

avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe.

- Exemplo de exercios: Realizara planiificación dunha serie de fotografías  cunha temática concreta para un proxecto fotográfico de fotolibro.

- A parte práctica terá un peso do 50% da nota total.

- Esta segunda parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder superala.

- Para a resolución da proba, o centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma (ordenador co software

necesario  etc.). O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro para aqueles supostos prácticos nos que o precise.

- A duración para esta proba será de 120 minutos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Iluminación, captación e tratamento de imaxe Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1159 Toma de imaxe audiovisual 02020/2021 0187

MP1159_12 Operacións de cámara plano a plano 02020/2021 0120

MP1159_22 Operacións de cámara en plató de televisión 02020/2021 067

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo CLARA LLINÀS SOBREQUÉS,LAURA FERNÁNDEZ SOTO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1159_22) RA1 - Capta as imaxes de programas de televisión, atendendo a instrucións do control de realización, valorando a obtención da calidade
técnica e expresiva propia dos requisitos dos proxectos de realización multicámara.
(MP1159_12) RA1 - Coloca a cámara nas posicións previstas e efectúa os movementos de cámara pertinentes en rexistros de cine e vídeo, aplicando os
criterios estéticos e expresivos do deseño visual do proxecto.
(MP1159_12) RA2 - Determina a exposición das tomas do proxecto audiovisual para conseguir o estilo visual predefinido, relacionando o axuste dos
parámetros ópticos coas aptitudes dos sensores de imaxe, os requisitos dos dispositivos de almacenamento e as condicións de iluminación.
(MP1159_22) RA2 - Realiza os axustes de control de cámaras na gravación ou emisión de programas de televisión, valorando a obtención de imaxes
tecnicamente correctas, o mantemento da continuidade visual e a consecución do deseño visual pretendido.
(MP1159_12) RA3 - Aplica as técnicas de gravación idóneas en vídeo industrial e educativo, proxectos documentais, ficcións e musicais realizados cunha
soa cámara, diferenciando as características particulares de cada xénero.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1159_12) CA1.1 Determinouse a tipoloxía de planos xunto co punto de vista e ángulo de cámara no lugar do rexistro, seguindo os criterios propios de
dirección ou realización.

(MP1159_22) 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.

(MP1159_12) CA1.2 Efectuáronse diferentes tipos de encadramento, aplicando os criterios técnicos, expresivos e comunicativos adecuados á posta en
escena e ao estilo visual do proxecto.

(MP1159_22) 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.

(MP1159_12) CA1.3 Aplicáronse os axustes requiridos na toma da imaxe para a formalización das normas compositivas visuais como puntos, liñas,
sección áurea, lei dos terzos, equilibrios e xeometrías.

(MP1159_22) 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.

(MP1159_22) CA1.4 Xustificouse a elección de cámaras e soportes especiais como cámara en man, steadicam, guindastres e cabezas quentes, en
relación coa descrición de planos establecida.

(MP1159_12) CA1.4 Seleccionouse a profundidade de campo adecuada para potenciar a nitidez estética e expresiva de cada imaxe.

(MP1159_22) 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.

(MP1159_12) CA1.5 Adaptouse a planificación de posicións e movementos de cámara á posta en escena no espazo do rexistro, adecuando a velocidade
de cada movemento ás necesidades expresivas do proxecto.

(MP1159_12) CA1.6 Aplicáronse as técnicas de rexistro espacial que facilitan a continuidade audiovisual: gradación de escala de planos, regra dos 30
graos, eixes de acción, miradas, direccións de desprazamento, etc.

(MP1159_22) CA1.6 Utilizáronse os equipamentos de intercom e sinais luminosos tally para a comunicación interna das ordes de programa entre o control
de realización e o set de gravación.

(MP1159_12) CA1.7 Determinouse a duración de cada plano acorde aos parámetros estéticos e expresivos da linguaxe audiovisual.

(MP1159_12) 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.

(MP1159_22) CA2.1 Efectuáronse os axustes adecuados para a sincronización de todas os sinais de cámara con respecto ao control de realización,
atendendo ás conexións necesarias para o seu correcto funcionamento.

(MP1159_22) 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.

(MP1159_12) CA2.2 Monitorizouse a imaxe mediante o emprego de monitores en forma de onda, vectorscopios, histogramas, patróns Zebra e outras
axudas á monitorización.

(MP1159_22) CA2.3 Supervisáronse elementos escenográficos e de vestiario para evitar problemas na súa captación polas cámaras, tales como exceso
de reflexión luminosa e moiré.
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(MP1159_12) CA2.3 Calibráronse todos os monitores de traballo, cumprindo os requisitos de luminosidade, brillo e contraste mediante patróns e cartas de
axuste.

(MP1159_12) CA2.4 Analizáronse as razóns de contraste e niveis lumínicos da escena mediante a utilización de exposímetros para o seu correcto rexistro,
segundo as necesidades de rango dinámico.

(MP1159_22) CA2.4 Relacionáronse as condicións de iluminación coas características de marxe de contraste das cámaras, prevendo limitacións no
rendemento tonal e advertindo da conveniencia de retoques de iluminación.

(MP1159_12) CA2.5 Adecuáronse os equilibrios tonais da escena, utilizando filtros correctores e convertedores nas fontes lumínicas, para adecuar a
temperatura de cor ás necesidades de cámara, segundo os criterios estéticos marcados no proxecto.

(MP1159_22) CA2.5 Realizáronse os axustes técnicos das cámaras de televisión a partir dos sinais que proporcionan ao encadrar unha mesma referencia,
actuando sobre as súas unidades de control de cámaras coa axuda de monitores e equipamentos de medida de sinais de vídeo.

(MP1159_12) CA2.6 Establecéronse os controis adecuados de equilibrio tonal da escena, efectuando nos equipamentos de rexistro as correspondentes
aplicacións de filtros ND, correctores, presets, balances de branco e negro, e axustes de matrices de cor e detalle.

(MP1159_22) CA2.6 Realizáronse os axustes de luminancia, crominancia, pedestal, ganancia, detalle e outros parámetros propios da unidade de control
de cámara, conseguindo o equilibrio de todas os sinais e a expresividade visual pretendida.

(MP1159_22) CA2.7 Examinouse a corrección de enfoque de todas as cámaras, advertindo os posibles errores para a súa corrección na operación de
cada unha de elas.

(MP1159_12) 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.

(MP1159_12) 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.

(MP1159_12) CA3.3 Rexistráronse imaxes cumprindo todos os requisitos necesarios para establecer e desenvolver as características de ficcións
cinematográficas.

(MP1159_12) 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.

(MP1159_12) CA3.5 Establecéronse os procedementos de traballo nas gravacións de vídeos musicais, definindo cada necesidade técnica a partir do
desenvolvemento do proxecto visual e sonoro.

(MP1159_12) 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.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1159_22) RA1 - Capta as imaxes de programas de televisión, atendendo a instrucións do control de realización, valorando a obtención da calidade
técnica e expresiva propia dos requisitos dos proxectos de realización multicámara.
(MP1159_12) RA1 - Coloca a cámara nas posicións previstas e efectúa os movementos de cámara pertinentes en rexistros de cine e vídeo, aplicando os
criterios estéticos e expresivos do deseño visual do proxecto.
(MP1159_12) RA2 - Determina a exposición das tomas do proxecto audiovisual para conseguir o estilo visual predefinido, relacionando o axuste dos
parámetros ópticos coas aptitudes dos sensores de imaxe, os requisitos dos dispositivos de almacenamento e as condicións de iluminación.
(MP1159_22) RA2 - Realiza os axustes de control de cámaras na gravación ou emisión de programas de televisión, valorando a obtención de imaxes
tecnicamente correctas, o mantemento da continuidade visual e a consecución do deseño visual pretendido.
(MP1159_12) RA3 - Aplica as técnicas de gravación idóneas en vídeo industrial e educativo, proxectos documentais, ficcións e musicais realizados cunha
soa cámara, diferenciando as características particulares de cada xénero.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1159_22) 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.

(MP1159_22) 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.
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(MP1159_12) CA1.2 Efectuáronse diferentes tipos de encadramento, aplicando os criterios técnicos, expresivos e comunicativos adecuados á posta en
escena e ao estilo visual do proxecto.

(MP1159_12) CA1.3 Aplicáronse os axustes requiridos na toma da imaxe para a formalización das normas compositivas visuais como puntos, liñas,
sección áurea, lei dos terzos, equilibrios e xeometrías.

(MP1159_22) 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.

(MP1159_22) CA1.4 Xustificouse a elección de cámaras e soportes especiais como cámara en man, steadicam, guindastres e cabezas quentes, en
relación coa descrición de planos establecida.

(MP1159_12) CA1.4 Seleccionouse a profundidade de campo adecuada para potenciar a nitidez estética e expresiva de cada imaxe.

(MP1159_12) CA1.5 Adaptouse a planificación de posicións e movementos de cámara á posta en escena no espazo do rexistro, adecuando a velocidade
de cada movemento ás necesidades expresivas do proxecto.

(MP1159_22) 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.

(MP1159_12) CA1.6 Aplicáronse as técnicas de rexistro espacial que facilitan a continuidade audiovisual: gradación de escala de planos, regra dos 30
graos, eixes de acción, miradas, direccións de desprazamento, etc.

(MP1159_22) CA1.6 Utilizáronse os equipamentos de intercom e sinais luminosos tally para a comunicación interna das ordes de programa entre o control
de realización e o set de gravación.

(MP1159_12) CA1.7 Determinouse a duración de cada plano acorde aos parámetros estéticos e expresivos da linguaxe audiovisual.

(MP1159_12) 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.

(MP1159_22) CA2.1 Efectuáronse os axustes adecuados para a sincronización de todas os sinais de cámara con respecto ao control de realización,
atendendo ás conexións necesarias para o seu correcto funcionamento.

(MP1159_22) 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.

(MP1159_12) CA2.2 Monitorizouse a imaxe mediante o emprego de monitores en forma de onda, vectorscopios, histogramas, patróns Zebra e outras
axudas á monitorización.

(MP1159_22) CA2.3 Supervisáronse elementos escenográficos e de vestiario para evitar problemas na súa captación polas cámaras, tales como exceso
de reflexión luminosa e moiré.

(MP1159_12) CA2.3 Calibráronse todos os monitores de traballo, cumprindo os requisitos de luminosidade, brillo e contraste mediante patróns e cartas de
axuste.

(MP1159_12) CA2.4 Analizáronse as razóns de contraste e niveis lumínicos da escena mediante a utilización de exposímetros para o seu correcto rexistro,
segundo as necesidades de rango dinámico.

(MP1159_22) CA2.4 Relacionáronse as condicións de iluminación coas características de marxe de contraste das cámaras, prevendo limitacións no
rendemento tonal e advertindo da conveniencia de retoques de iluminación.

(MP1159_12) CA2.5 Adecuáronse os equilibrios tonais da escena, utilizando filtros correctores e convertedores nas fontes lumínicas, para adecuar a
temperatura de cor ás necesidades de cámara, segundo os criterios estéticos marcados no proxecto.

(MP1159_22) CA2.5 Realizáronse os axustes técnicos das cámaras de televisión a partir dos sinais que proporcionan ao encadrar unha mesma referencia,
actuando sobre as súas unidades de control de cámaras coa axuda de monitores e equipamentos de medida de sinais de vídeo.

(MP1159_12) CA2.6 Establecéronse os controis adecuados de equilibrio tonal da escena, efectuando nos equipamentos de rexistro as correspondentes
aplicacións de filtros ND, correctores, presets, balances de branco e negro, e axustes de matrices de cor e detalle.

(MP1159_22) CA2.6 Realizáronse os axustes de luminancia, crominancia, pedestal, ganancia, detalle e outros parámetros propios da unidade de control
de cámara, conseguindo o equilibrio de todas os sinais e a expresividade visual pretendida.

(MP1159_22) CA2.7 Examinouse a corrección de enfoque de todas as cámaras, advertindo os posibles errores para a súa corrección na operación de
cada unha de elas.

(MP1159_12) 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.

(MP1159_12) 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.

(MP1159_12) CA3.3 Rexistráronse imaxes cumprindo todos os requisitos necesarios para establecer e desenvolver as características de ficcións
cinematográficas.

(MP1159_12) 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.
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(MP1159_12) CA3.5 Establecéronse os procedementos de traballo nas gravacións de vídeos musicais, definindo cada necesidade técnica a partir do
desenvolvemento do proxecto visual e sonoro.

(MP1159_12) 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.

Co fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento escolar sexa avaliado con plena obxectividade, no desenvolvemento das

unidades didácticas desta programación recolléronse os criterios de avaliación que serán aplicados para evidenciar a adquisición das capacidades

establecidas no currículo. Unha das primeiras actividades de cada unidade será a exposición ao alumnado das mesmas

Recollemos a continuación o nivel mínimo (expresado tamén como criterios de avaliación) que se considera suficiente para acadar a avaliación

positiva

- Capacidade de fragmentación dunha secuencia en planos, conservando a continuidade

- Capacidade de decisión sobre a óptica e os axustes a utilizar para un plano determinado

- Interpretación correcta da documentación escrita de obras audiovisuais: guións literarios e técnicos, escaletas....

- Coñecemento dos axustes básicos nas ópticas

- Identificación e capacidade de elección de formatos de gravación e almacenamento.

- Capacidade de filmación en función das necesidades de realización en formato e tempo.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo e que terá

un peso do 50% da nota final. A proba constará de preguntas tipo test e o de desarrollo. Esta primeira parte da proba constará de diversas

cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo de Toma de Imaxe Audiovisual que o examinado deberá responder

correctamente.

Esta primeira parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder realizar a segunda parte

da proba.

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba constará de supostos de tipo práctico que versarán sobre os contidos globais do módulo Toma de Imaxe Audiovisual

que o examinado deberá resolver correctamente.

Para a resolución da proba o centro facilitará ao examinado o material necesario para a resolución da proba (ordenador co software necesario para

a resolución dos exercicios, cámaras, accesorios, CCU e elementos de plató).
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Esta segunda parte da proba cualificarase tamén de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder superala.

O referente para a superación deste módulo serán os mínimos recollidos nesta programación.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Iluminación, captación e tratamento de imaxe Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1164 Toma fotográfica 02020/2021 0187

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO HERBELLO HERMELO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Efectúa a posta a punto, a montaxe, a desmontaxe e a colocación da cámara e dos equipamentos auxiliares, relacionando os elementos
tecnolóxicos implicados coas características da toma planificada.
RA2 - Realiza o proceso de control da exposición mediante o exposímetro de cámara e medidores externos, diferenciando as técnicas de medición con
equipamentos de luz continua e descontinua, e a súa relación cos diversos valores de exposición.

RA3 - Realiza a toma fotográfica, aplicando criterios técnicos, estéticos, comunicativos e de composición, e valorando os resultados finais do proceso.

RA4 - Realiza a toma fotográfica en proxectos de retrato e moda, aplicando criterios estéticos, comunicativos e de composición, e valorando a potenciación
das calidades expresivas e interpretativas do modelo.
RA5 - Realiza a toma fotográfica en proxectos de reportaxe, considerando a aplicación dun tratamento específico como conxunto de imaxes e conferíndolle
un sentido persoal que caracterice o tema.
RA6 - Realiza a toma fotográfica en proxectos de bodegón e publicidade, construíndo a escenografía e relacionando a aplicación de técnicas de
iluminación e composición específicas para diferentes obxectos coa creación dun sentido estético e comunicativo da imaxe.

Criterios de avaliación do currículo

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.

CA1.4 Verificouse a instalación e o axuste de soportes especiais, estadas e xeradores de enerxía eléctrica, revisando a súa estabilidade, a tensión e a
intensidade eléctrica.

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.

CA1.7 Comprobouse o estado de limpeza e funcionalidade da cámara e os seus accesorios, do equipamento de iluminación e dos equipamentos
auxiliares, así como o seu funcionamento, antes de efectuar a toma.

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.

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.

CA2.5 Solucionáronse problemas de interrelación entre as temperaturas de cor da luz, aplicando filtros convertedores nas fontes de luz ou actuando sobre
os parámetros de configuración na cámara.

CA3.1 Configuráronse os parámetros técnicos do dispositivo de captación e sistema óptico, actuando sobre os controis e menús da cámara, e efectuando
as probas correspondentes sobre a escena que se vaia fotografar.

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.

CA3.3 Efectuouse o encadramento e a composición, considerando a perspectiva, a escenografía, o estilismo e a iluminación, e comprobando que non se
produzan efectos non desexados.

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Efectuáronse probas da toma, utilizando diferentes tempos de obturación e relacionándoos cos efectos de sensación de movemento que se produce
na imaxe.

CA3.5 Configurouse a forma en que a cámara toma a secuencia de imaxes, axustando o modo disparador no caso de que se precise.

CA3.7 Avaliouse a toma, vendo e valorando os parámetros técnicos, estéticos, comunicativos e de composición da imaxe, e determinando as correccións
necesarias.

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.

CA4.4 Xestionáronse as localizacións adecuadas para a realización do proxecto fotográfico de retrato e moda, organizando os servizos auxiliares, a
loxística e os desprazamentos necesarios, e comprobando a disposición dos permisos e as acreditacións pertinentes.

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.

CA4.10 4.10. Avaliáronse as tomas de retrato e de moda, valorando o efecto de expresividade da persoa que actúe como modelo, a súa contextualización
no espazo e a súa adecuación aos obxectivos do proxecto.

CA5.1 Definiuse o tema, as características e o tratamento da reportaxe, entendida como conxunto de imaxes con sentido completo e aplicándolle unha
visión persoal.

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.

CA5.3 Realizouse o proceso de adaptación escenográfica dun exterior ou interior natural, seleccionando a área onde ten lugar a acción que se vaia
fotografar.

CA5.8 Avaliouse o resultado da toma da reportaxe, valorando o contido expresivo, estético e comunicativo de cada imaxe e seleccionando as máis
adecuadas para dar un sentido completo ao conxunto.

CA6.8 Avaliouse a toma, comprobando a disposición dos elementos no interior do encadramento e valorando a súa adecuación ao obxectivo comunicativo
do proxecto.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA3 - Realiza a toma fotográfica, aplicando criterios técnicos, estéticos, comunicativos e de composición, e valorando os resultados finais do proceso.

RA4 - Realiza a toma fotográfica en proxectos de retrato e moda, aplicando criterios estéticos, comunicativos e de composición, e valorando a potenciación
das calidades expresivas e interpretativas do modelo.
RA5 - Realiza a toma fotográfica en proxectos de reportaxe, considerando a aplicación dun tratamento específico como conxunto de imaxes e conferíndolle
un sentido persoal que caracterice o tema.
RA6 - Realiza a toma fotográfica en proxectos de bodegón e publicidade, construíndo a escenografía e relacionando a aplicación de técnicas de
iluminación e composición específicas para diferentes obxectos coa creación dun sentido estético e comunicativo da imaxe.

Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Efectuouse o encadramento e a composición, considerando a perspectiva, a escenografía, o estilismo e a iluminación, e comprobando que non se
produzan efectos non desexados.

CA3.4 Efectuáronse probas da toma, utilizando diferentes tempos de obturación e relacionándoos cos efectos de sensación de movemento que se produce
na imaxe.

CA3.5 Configurouse a forma en que a cámara toma a secuencia de imaxes, axustando o modo disparador no caso de que se precise.

CA3.6 Realizouse o enfoque da imaxe, aplicando o modo e os sistemas de autoenfoque máis adecuados á situación que se vaia fotografar.

CA3.8 Transferíronse as imaxes a un dispositivo de almacenamento externo e realizado unha copia de seguridade.
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Criterios de avaliación do currículo

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.

CA4.4 Xestionáronse as localizacións adecuadas para a realización do proxecto fotográfico de retrato e moda, organizando os servizos auxiliares, a
loxística e os desprazamentos necesarios, e comprobando a disposición dos permisos e as acreditacións pertinentes.

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.

CA4.6 Realizáronse as probas e os ensaios de modelos ou intérpretes para a consecución dos obxectivos comunicativos predefinidos na documentación
do proxecto.

CA4.7 4.7. Supervisouse a realización do estilismo (vestiario, maquillaxe, caracterización e peiteado) consonte iluminación e os requisitos predefinidos na
documentación do proxecto.

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 técni

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.

CA5.3 Realizouse o proceso de adaptación escenográfica dun exterior ou interior natural, seleccionando a área onde ten lugar a acción que se vaia
fotografar.

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.

CA5.5 Realizouse unha reportaxe de acción ou deportes, captando o momento clave de suxeitos ou das accións en movemento, e en relación co seu
contexto como evento.

CA5.6 Realizouse unha reportaxe de paisaxe aplicando técnicas compositivas e creativas que realcen a estética do espazo.

CA5.7 Resolvéronse problemas de representación de perspectiva nun proxecto fotográfico de arquitectura, aplicando os movementos propios da cámara
técnica e efectuando as correccións necesarias para evitar distorsións e efecto viñeta.

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.

CA6.2 Organizouse a disposición da montaxe e a desmontaxe dos decorados, aplicando a normativa de seguridade e prevención de riscos laborais.

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 técnico-artísticas
do proxecto.

CA6.4 Determináronse os elementos do decorado ou localización susceptibles de seren sometidos a tratamento dixital posterior á captación.

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.

CA6.6 Realizouse a captación fotográfica de elementos de pequenas dimensións mediante técnicas de macrofotografía, aplicando técnicas específicas de
iluminación específicas e utilizando accesorios de aproximación.

CA6.7 Realizouse a reprodución fotográfica de documentos orixinais e obras de arte, aplicando técnicas de iluminación específicas e utilizando os
accesorios e as tecnoloxías máis adecuadas.

Os mínimos exixibles que se requiren para alcanzar una avaliación positiva son os seguintes:

-Montouse o equipamento de cámara, os accesorios e os seus equipamentos auxiliares, garantindo o seu óptimo funcionamento.

-Colocouse a cámara sobre o seu soporte, asegurando a súa estabilidade e fixación, así como as posibilidades de xiro en todas as direccións.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Conectouse, de ser o caso, o dispositivo dixital de captación fotográfica e os equipamentos informáticos específicos, asegurando unha correcta

operatividade.

-Comprobouse o estado de limpeza e funcionalidade da cámara e os seus accesorios, do equipamento de iluminación e dos equipamentos

auxiliares, así como o seu funcionamento, antes de efectuar a toma.

-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.

-Realizáronse as lecturas de iluminación cos dispositivos de medición, valorando os resultados que producen as luces na imaxe, para conseguir un

determinado efecto expresivo.

-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

- Seleccionáronse modelos, asinando un contrato ou acordo de colaboración satisfactorio para ambas as partes e que inclúa a cesión de dereitos

de imaxe.

-Instaláronse os fondos e os equipamentos de iluminación cos seus accesorios, asegurando a súa estabilidade e fixación.

-Sincronizáronse os equipamentos de iluminación de escintilación e a cámara mediante sistemas de conexión por cable ou sen fíos.

-Analizáronse os criterios estéticos, comunicativos e de composición e iluminación que condicionan a toma de imaxe dun retrato, valorando os

estilos e as tendencias.

-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

-Aplicáronse as técnicas e os procesos de medición de luz (incidente e reflectida), relacionándoos para un resultado óptimo no momento da toma.

-Realizouse o control da exposición con iluminación mixta de luz continua e flash, considerando a medición e o cálculo da exposición das distintas

luces.

-Axustáronse os parámetros de medición e control da exposición na cámara, tendo en conta os requisitos técnicos e expresivos da imaxe.

-Solucionáronse problemas de interrelación entre as temperaturas de cor da luz, aplicando filtros convertedores nas fontes de luz ou actuando

sobre os parámetros de configuración na cámara.

-Seleccionáronse modelos, asinando un contrato ou acordo de colaboración satisfactorio para ambas as partes e que inclúa a cesión de dereitos

de imaxe

-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 técni

-Avaliáronse as tomas de retrato e de moda, valorando o efecto de expresividade da persoa que actúe como modelo, a súa contextualización no

espazo e a súa adecuación aos obxectivos do proxecto.

-Xestionáronse as localizacións adecuadas para a realización do proxecto fotográfico de retrato e moda, organizando os servizos auxiliares, a

loxística e os desprazamentos necesarios, e comprobando a disposición dos permisos e as acreditacións pertinentes.

-Seleccionáronse modelos, asinando un contrato ou acordo de colaboración satisfactorio para ambas as partes e que inclúa a cesión de dereitos

de imaxe.

-Realizouse a toma dun retrato social, con énfase nos trazos máis característicos do suxeito e situándoo dentro dun contexto social e compositivo.

-Avaliáronse as tomas de retrato e de moda, valorando o efecto de expresividade da persoa que actúe como modelo, a súa contextualización no

espazo e a súa adecuación aos obxectivos do proxecto.

-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.

-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.

-Realizouse unha reportaxe de acción ou deportes, captando o momento clave de suxeitos ou das accións en movemento, e en relación co seu

contexto como evento.

-Avaliouse o resultado da toma da reportaxe, valorando o contido expresivo, estético e comunicativo de cada imaxe e seleccionando as máis

adecuadas para dar un sentido completo ao conxunto.
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-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.

-Avaliouse a toma, comprobando a disposición dos elementos no interior do encadramento e valorando a súa adecuación ao obxectivo

comunicativo do proxecto.

-Adecuáronse os fondos e o seu tamaño, tendo en conta o ton, a textura, a luminosidade e as formas, a partir das características técnico-artísticas

do proxecto.

-Avaliouse a toma, comprobando a disposición dos elementos no interior do encadramento e valorando a súa adecuación ao obxectivo

comunicativo do proxecto.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para superar o módulo o alumno deberá acadar unha nota de 5 sobre 10.

A cualificación calcularase a partir dunha media entre a parte práctica e a parte teórica tendo ambas un peso dun 50% da nota final.

A primeira proba será a escrita e para poder realizar a proba práctica deberase acadar unha nota mínima dun 4.

Si na parte práctica, a nota é inferior a un 4, considerase proba non superada independentemente da nota que acadase na primeira parte teórica.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo e que terá

un peso do 50% da nota final.

A proba constará de 50 preguntas tipo test. Cada pregunta correcta sumará 0,2 puntos e cada pregunta incorrecta restará 0,2 puntos.

Esta primeira parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder realizar a segunda parte

da proba.

4.b) Segunda parte da proba

-A proba consistirá na resolución dunha serie de exercicios nos que o alumno demostrará os coñecementos no uso e configuración do

equipamento fotográfico (cámara e accesorios como flashes filtros e óptica) para a toma de imaxes.

- Exemplo de exercios: Dado un suposto específico realizar una toma usando e configurando o equipamento de forma correcta para lograr unha

imaxe coa calidade requerida tendo en conta uns requisitos previos.

- A parte práctica terá un peso do 50% da nota total.

- Esta segunda parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder superala.

- Para a resolución da proba, o centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma

- A duración para esta proba será de 120 minutos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Iluminación, captación e tratamento de imaxe Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1165 Tratamento fotográfico dixital 02020/2021 0140

MP1165_22 Tratamento dixital de imaxes 02020/2021 090

MP1165_12 Xestión e supervisión dos procesos de dixitalización 02020/2021 050

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO HERBELLO HERMELO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1165_12) RA1 - Realiza as operacións e os procesos de mantemento e control de escáners, equipamentos informáticos, calibradores e periféricos
utilizados nos procesos de dixitalización e tratamento de imaxes, relacionando o seu estado e a súa operatividade coa consecución de resultados óptimos.
(MP1165_22) RA1 - Realiza o tratamento dixital, especialmente o axuste e a optimización das imaxes, mediante a aplicación de programas informáticos,
valorando a súa adecuación ás necesidades do produto final e axustándose ás instrucións técnicas dadas.
(MP1165_12) RA2 - Realiza os procedementos de mantemento e aseguramento da xestión de cor nos dispositivos dixitalizadores, nos monitores e nos
programas de tratamento da imaxe, valorando e mantendo a coherencia da cor ao longo do proceso produtivo e a súa relación coa consecución de
resultados óptimos e fieis ás cores iniciais.
(MP1165_22) RA2 - Realiza montaxes de imaxes dixitais, aplicando as ferramentas informáticas adecuadas e considerando a importancia do axuste á
maqueta ou ao bosquexo previo, para conseguir fusións suaves e imperceptibles.
(MP1165_12) RA3 - Dixitaliza imaxes, operando cos equipamentos e sistemas de escanaxe, valorando as relacións que se establecen entre as
características do orixinal, os tratamentos intermedios que poida recibir e o destino final da imaxe dixitalizada.
(MP1165_22) RA3 - Realiza elementos gráficos vectoriais mediante aplicacións informáticas, valorando a necesidade de integración destes no proceso de
produción e a súa adecuación ás necesidades do produto final requirido.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1165_12) CA1.1 Realizouse a conexión entre os equipamentos informáticos e os de escanaxe, de xeito directo ou a través dunha rede informática de
interconexión de equipamentos.

(MP1165_12) CA1.2 Definíronse unhas normas de funcionamento dos equipamentos informáticos, escáners e calibradores, e uns procedementos de
traballo que sirvan para garantir o uso correcto e a estabilidade dos resultados.

(MP1165_12) CA1.3 Realizouse o acondicionamento lumínico da sala de escanaxe e retoque dixital coas lámpadas adecuadas, controlando a iluminancia
e a temperatura de cor destas.

(MP1165_12) CA1.4 Definíronse os requisitos mínimos de potencia, prestacións e características dos equipamentos informáticos necesarios para
conseguir unhas condicións óptimas de traballo que permitan un procesamento das imaxes áxil, estable e fiable.

(MP1165_22) CA1.7 Almacenáronse as imaxes, utilizando os formatos de imaxe máis axeitados en cada caso e tendo en conta se se trata de imaxes
intermedias, que aínda deban ser manipuladas ou tratadas, ou de imaxes definitivas finais.

(MP1165_12) CA1.7 Aplicáronse os estándares e as normas de calidade, seguridade, saúde e protección ambiental na manipulación e no manexo dos
equipamentos utilizados no proceso de dixitalización e tratamento de imaxes.

(MP1165_12) CA2.2 Realizouse a caracterización do monitor, seguindo as pautas establecidas no procedemento técnico, mediante a aplicación
informática específica e o instrumental de medición axeitado, almacenando o resultado obtido no sistema operativo e manténdoo activo pa

(MP1165_22) CA2.2 Seleccionáronse as imaxes para a realización da montaxe, comprobando que manteñan entre si unhas calidades apropiadas de
harmonía, naturalidade e equilibrio de cor.

(MP1165_12) CA2.3 Calibráronse os dispositivos dixitalizadores, seguindo as pautas establecidas no procedemento técnico, mediante os procesos
establecidos por fábrica a través de patróns ou cuñas propios, actuando sobre opcións do software que os controlan.

(MP1165_12) CA2.4 Realizouse a caracterización do dispositivo dixitalizador, seguindo as pautas establecidas no procedemento técnico, mediante o
emprego de aplicacións específicas e dixitalizando, en condicións predeterminadas, unha carta de cor ou patrón estándar desenvol

(MP1165_12) CA2.5 Configurouse a xestión de cor do programa informático específico de tratamento dixital da imaxe, seleccionando os parámetros máis
adecuados para o mantemento dunha óptima calidade e fidelidade de cor no proceso de tratamento da imaxe.

(MP1165_22) CA2.6 Almacenouse o ficheiro da fotomontaxe, utilizando o formato de imaxe máis adecuado ás necesidades do proceso de traballo.

(MP1165_12) CA2.6 Realizáronse as probas de cor a partir da fotografía ou escanaxe de cartas de cor, aplicando todo o proceso e comparando o
resultado co orixinal, para poder efectuar as correccións necesarias.

(MP1165_22) CA3.1 Preparáronse os equipamentos necesarios para o debuxo vectorial, comprobando a súa calibración e o perfil de cor activo do monitor.

(MP1165_22) CA3.2 Realizouse a configuración da xestión de cor nas aplicacións informáticas de debuxo vectorial, tendo en conta as recomendacións de
fábrica e das organizacións de normalización, e o fluxo de control da cor establecido no proceso produtivo.

(MP1165_22) CA3.3 Establecéronse os valores obtidos na configuración da xestión de cor como preferencias da aplicación coa que se está a traballar.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1165_12) CA3.5 Configuráronse os parámetros de escanaxe, axustando encadramento, tamaño, resolución, profundidade e modo de cor, segundo as
necesidades do proceso produtivo e tendo en conta as características técnicas do ficheiro final requirido.

(MP1165_22) CA3.6 Valorouse a funcionalidade dos gráficos vectoriais, comprobando a existencia e a exactitude de todos os elementos integrantes, así
como a dispoñibilidade das tipografías utilizadas.

(MP1165_22) CA3.7 Almacenáronse os gráficos vectoriais no formato de ficheiro adecuado para o fluxo de produción, verificando que se cumpran as
normas de calidade establecidas.

(MP1165_12) CA3.7 Almacenáronse as imaxes no formato de ficheiro adecuado para ser integradas no fluxo de traballo, conforme as recomendacións
técnicas e os parámetros de calidade establecidos.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1165_12) RA1 - Realiza as operacións e os procesos de mantemento e control de escáners, equipamentos informáticos, calibradores e periféricos
utilizados nos procesos de dixitalización e tratamento de imaxes, relacionando o seu estado e a súa operatividade coa consecución de resultados óptimos.
(MP1165_22) RA1 - Realiza o tratamento dixital, especialmente o axuste e a optimización das imaxes, mediante a aplicación de programas informáticos,
valorando a súa adecuación ás necesidades do produto final e axustándose ás instrucións técnicas dadas.
(MP1165_12) RA2 - Realiza os procedementos de mantemento e aseguramento da xestión de cor nos dispositivos dixitalizadores, nos monitores e nos
programas de tratamento da imaxe, valorando e mantendo a coherencia da cor ao longo do proceso produtivo e a súa relación coa consecución de
resultados óptimos e fieis ás cores iniciais.
(MP1165_22) RA2 - Realiza montaxes de imaxes dixitais, aplicando as ferramentas informáticas adecuadas e considerando a importancia do axuste á
maqueta ou ao bosquexo previo, para conseguir fusións suaves e imperceptibles.
(MP1165_12) RA3 - Dixitaliza imaxes, operando cos equipamentos e sistemas de escanaxe, valorando as relacións que se establecen entre as
características do orixinal, os tratamentos intermedios que poida recibir e o destino final da imaxe dixitalizada.
(MP1165_22) RA3 - Realiza elementos gráficos vectoriais mediante aplicacións informáticas, valorando a necesidade de integración destes no proceso de
produción e a súa adecuación ás necesidades do produto final requirido.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1165_22) CA1.1 Realizáronse as transformacións de exposición, niveis, curvas, contraste, etc., aplicando as técnicas e as ferramentas máis
adecuadas, consonte os requisitos do produto final.

(MP1165_22) CA1.2 Realizáronse as transformacións e as correccións de cor do orixinal, aplicando as ferramentas máis adecuadas en cada caso,
consonte os requisitos do resultado final.

(MP1165_22) CA1.3 Elimináronse os defectos, os erros, as impurezas e os elementos non desexados coas ferramentas de retoque, mellorando a calidade
e a aparencia do resultado final.

(MP1165_22) CA1.4 Optimizouse o gran e o ruído dixital, aplicando as ferramentas e as técnicas máis adecuadas para conseguir a calidade desexada.

(MP1165_12) CA1.5 Realizouse a calibración previa dos dispositivos e dos equipamentos de escanaxe e visualización, para conseguir unha fiabilidade na
resposta destes que garanta a repetitividade dos resultados obtidos.

(MP1165_22) CA1.5 Realizáronse os axustes de corrección de lente, aplicando as ferramentas e as técnicas máis axeitadas para conseguir os resultados
de aparencia e calidade desexados.

(MP1165_22) CA1.6 Aplicáronse as técnicas de enfoque necesarias para axustar a nitidez da imaxe final.

(MP1165_12) CA1.6 Aplicáronse os procedementos de mantemento, limpeza e posta a punto dos escáners, equipamentos informáticos e periféricos,
seguindo as instrucións de fábrica dos aparellos e coa frecuencia establecida nelas, para asegurar a eficacia e a calidade dos resul

(MP1165_12) CA1.7 Aplicáronse os estándares e as normas de calidade, seguridade, saúde e protección ambiental na manipulación e no manexo dos
equipamentos utilizados no proceso de dixitalización e tratamento de imaxes.

(MP1165_22) CA1.7 Almacenáronse as imaxes, utilizando os formatos de imaxe máis axeitados en cada caso e tendo en conta se se trata de imaxes
intermedias, que aínda deban ser manipuladas ou tratadas, ou de imaxes definitivas finais.

(MP1165_12) CA2.1 Calibrouse o monitor, seguindo as pautas establecidas no procedemento técnico, mediante aplicación específica, determinando as
características de luminancia e a súa tolerancia no dispositivo, axustando o brillo e o contraste, e prefixando a temperatura de
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1165_22) CA2.1 Compiláronse e clasificáronse as imaxes necesarias para a fotomontaxe, tendo en conta as súas características técnicas e as
particularidades da montaxe definida no bosquexo ou na maqueta previa.

(MP1165_22) CA2.2 Seleccionáronse as imaxes para a realización da montaxe, comprobando que manteñan entre si unhas calidades apropiadas de
harmonía, naturalidade e equilibrio de cor.

(MP1165_22) CA2.3 Tratáronse de xeito específico as imaxes, adaptándoas ás particularidades técnicas requiridas para a montaxe (dimensións,
resolución, encadramentos, formatos de ficheiro, modos e perfís de cor, etc.).

(MP1165_12) CA2.3 Calibráronse os dispositivos dixitalizadores, seguindo as pautas establecidas no procedemento técnico, mediante os procesos
establecidos por fábrica a través de patróns ou cuñas propios, actuando sobre opcións do software que os controlan.

(MP1165_22) CA2.4 Realizáronse as máscaras, os recortes, as seleccións e os trazados necesarios, aplicando criterios técnicos conforme as necesidades
de fusión.

(MP1165_22) CA2.5 Realizouse a fusión de forma suave e imperceptible, eliminando os saltos pronunciados, igualando as luces e as sombras, e
realizando os axustes de cor que permitan lograr unha cromaticidade uniforme da montaxe.

(MP1165_12) CA2.5 Configurouse a xestión de cor do programa informático específico de tratamento dixital da imaxe, seleccionando os parámetros máis
adecuados para o mantemento dunha óptima calidade e fidelidade de cor no proceso de tratamento da imaxe.

(MP1165_22) CA2.6 Almacenouse o ficheiro da fotomontaxe, utilizando o formato de imaxe máis adecuado ás necesidades do proceso de traballo.

(MP1165_12) CA2.6 Realizáronse as probas de cor a partir da fotografía ou escanaxe de cartas de cor, aplicando todo o proceso e comparando o
resultado co orixinal, para poder efectuar as correccións necesarias.

(MP1165_12) CA3.1 Realizouse a limpeza dos orixinais, tendo en conta as necesidades e as características do soporte das imaxes, sexan estas
transparentes ou opacas.

(MP1165_12) CA3.2 Preparáronse os orixinais para a súa dixitalización, marcando os encadramentos, recortes, factores de ampliación ou redución e
demais indicacións, e tendo en conta as características destes, as do equipamento de dixitalización e as características técnica

(MP1165_12) CA3.3 Limpouse e preparouse o dispositivo dixitalizador en función das características deste, configurando todos os parámetros necesarios
para unha correcta escanaxe.

(MP1165_22) CA3.4 Realizáronse, tratáronse e corrixíronse os gráficos vectoriais, conseguindo a optimización para a súa reprodución.

(MP1165_12) CA3.4 Aplicáronse os procedementos de control de cor das imaxes, determinando os espazos de cor, a resposta característica do
dispositivo dixitalizador e o tratamento, en función do soporte e a cor do orixinal, e seleccionando os perfís adecuados para unha corr

(MP1165_22) CA3.5 Comprobáronse e modificáronse as cores definidas nos gráficos vectoriais, tendo en conta o fluxo de cor establecido e as limitacións
do dispositivo de saída final.

(MP1165_12) CA3.6 Comprobáronse as imaxes en pantalla para valorar a súa calidade, detectáronse as posibles desviacións ou os defectos no resultado
obtido, e propuxéronse medidas correctoras en caso necesario.

(MP1165_22) CA3.7 Almacenáronse os gráficos vectoriais no formato de ficheiro adecuado para o fluxo de produción, verificando que se cumpran as
normas de calidade establecidas.

O alumnado acadará a avaliación positiva (un 5) cando alcance os mínimos exixibles que a continuación se sinalan:

- Coñecer os equipos e periféricos que intervienen no tratamento digital de imaxes

- Coñecer os procesos de calibración mediante aplicación específicas

- Identificar a xestión de por e coñecer os modos de cor

- Saber manexar as ferramentas básicas do software específico de tratamento e edición de imaxes

- Ser capaz de valorar a calidade dunha imaxe a través de parámetros como a resolución, o tamaño e a profundidad de cor

- Saber almacenar as imaxes nos formatos adecuados para cada fluxo de traballo

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Coñecer as ferramentas de transformación e tratamento de imaxes máis adecuadas e ser capaz de utilizalas

- Saber realizar fotomontaxes no software específico empregando as ferramentas básicas (capas, máscaras, modos de fusión, efectos, etc.)

- Saber seleccionar as imaxes para a realización dunha montaxe, comprobando que manteñan entre si unhas calidades apropiadas de harmonía,

naturalidade e equilibrio de cor.

- Ter coñecementos básicos sobre as imaxes vectoriales as ferramentas para a sua creación e edición

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

De acordo co establecido no artigo 13 da Orde de 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e

técnico superior de ciclos formativos de FP dos establecidos o amparo da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación,  as probas constarán

de duas partes, una teórica e outra práctica.

A parte teórica consistirá nunha proba escrita de 50 cuestións tipo test, cunha sola resposta válida, sobre unha mostra suficientemente significativa

dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

Esta primeira parte da proba será puntuada de cero a dez puntos (cada resposta correcta sumará 0,2 puntos, restando as incorrectas a metade de

dita puntuación). Para superar a proba debe obterse unha puntuación na proba igual ou superior a cinco puntos.  De non ser así non poderá

presentarse a segunda parte práctica.

O alumno disporá para a realización desta proba dun máximo de dúas horas.

4.b) Segunda parte da proba

O alumnado que supere a primeira parte da proba realizará unha segunda proba, tamén de carácter eliminatorio, e consistirá no desenvolvemento

de 5 exercicios prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación

para esta parte. Xestión de arquivos, axustes de imaxe global e local con programas de revelado dixital, tratamento de imaxes con Adobe

Photoshop e creación, axuste e tratamento de imaxes vectoriais con Adobe Illustrator.

Esta segunda parte da proba será puntuada de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación

igual ou superior a cinco puntos.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

Non se permitirá o uso de teléfono móbil ou doutro dispositivo electrónico.

Para realizar esta parte o alumno disporá dun máximo de 120 min.
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