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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
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grao superior

CSIMS01Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
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anuais
Horas
anuais

Sesións
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0921 Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos 02020/2021 0175

MP0921_12 Normativa legal e administración económica do proxecto audiovisual
ou espectáculo

02020/2021 0100

MP0921_22 Explotación comercial do proxecto audiovisual ou espectáculo 02020/2021 075

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JOSÉ SALGUEIRO SANTISO,MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

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

(MP0921_22) RA1 - Planifica a explotación comercial do produto audiovisual ou de espectáculo, describindo as características das canles e das redes de
distribución, e a estruturación do mercado.
(MP0921_12) RA1 - Avalía a normativa legal de aplicación na administración do proxecto audiovisual ou espectáculo, valorando as xestións que cumpra
que realizar segundo o tipo de produto e a súa fase de produción.
(MP0921_12) RA2 - Valora as características dos contratos dos equipos humanos técnicos e artísticos que interveñen na produción de proxectos
audiovisuais e de espectáculos, tendo en conta a relación entre a tipoloxía de contratos e as condicións laborais do sector
(MP0921_22) RA2 - Elabora o plan de promoción do proxecto audiovisual ou do espectáculo, especificando as técnicas e as estratexias aplicables
segundo o tipo de produto.
(MP0921_12) RA3 - Valora as características dos contratos para o aprovisionamento de bens, servizos e equipamento loxístico, tendo en conta a relación
entre a oferta comercial do sector e as necesidades da produción, especificando as técnicas de negociación utilizadas no pechamento de acordos.
(MP0921_12) RA4 - Administra economicamente, contablemente e fiscalmente o proxecto audiovisual e de espectáculo, especificando a documentación
requirida e as variables propias do sector.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0921_12) CA1.1 Determináronse as características específicas da regulación xurídica e a normativa legal de aplicación ao produto audiovisual ou
espectáculo que se vaia desenvolver.

(MP0921_22) CA1.1 Determináronse as canles de explotación dun produto audiovisual ou espectáculo, segundo as características propias do produto e as
expectativas comerciais.

(MP0921_12) CA1.2 Detalláronse os trámites propios da xestión da propiedade intelectual da obra audiovisual ou espectáculo que se vaia desenvolver,
segundo a fase de produción do proxecto, a natureza da obra (orixinal ou adaptada) e as expectativas comerciais.

(MP0921_22) CA1.2 Redactáronse as cláusulas dos contratos de distribución e de exhibición dun produto audiovisual ou espectáculos, segundo as
características propias do produto e consonte a estruturación do sector.

(MP0921_12) CA1.3 Definíronse os trámites para a administración dos dereitos de autor dunha obra audiovisual ou espectáculo, tendo en conta a variante
de Copyleft e Creative Commons.

(MP0921_22) CA1.3 Aplicáronselle á resolución dun proxecto audiovisual as axudas posibles para o fomento e a promoción da difusión do cine galego,
español e comunitario, valorando a súa repercusión na exhibición cinematográfica e televisiva.

(MP0921_22) CA1.4 Aplicáronselle á resolución dun proxecto de espectáculo as axudas posibles para o fomento e a promoción da cultura do espectáculo,
valorando a súa repercusión nas representacións e nos ingresos por venda de entradas.

(MP0921_12) CA1.5 Especificáronse os trámites propios da xestión de merchandising ou subprodutos derivados dunha obra audiovisual ou dun
espectáculo, de acordo cos aspectos clave da normativa da lei de marcas.

(MP0921_12) CA1.6 Determináronse os requisitos, os procedementos e os documentos necesarios para acceder a convocatorias públicas de axuda para
a produción dunha obra audiovisual ou dun espectáculo.

(MP0921_12) CA1.8 Determináronse as xestións que cumpra realizar para garantir o cumprimento da normativa legal referida ao dereito ao honor, a
intimidade e a propia imaxe, nunha obra audiovisual ou nun espectáculo.

(MP0921_12) CA2.1 Determinouse a tipoloxía, a modalidade de contratación e as condicións específicas dos contratos aplicables na resolución dun
proxecto audiovisual ou de espectáculo, de acordo coas características do proxecto e as limitacións orzamentarias.

(MP0921_22) CA2.1 Definíronse os elementos do márketing susceptibles de aplicarse á promoción dun produto audiovisual ou espectáculo, segundo a
súa tipoloxía e as súas características.

(MP0921_12) CA2.2 Consideráronse as cláusulas xerais e as características dos convenios colectivos reguladores da actividade profesional no sector
audiovisual e do espectáculo, para os aplicar na resolución do proxecto.

(MP0921_22) CA2.2 Elaborouse o plan de márketing para a súa explotación, de acordo coas características propias do produto audiovisual ou do
espectáculo, e as do seu público ou mercado.

(MP0921_12) CA2.3 Valoráronse as opcións para a redacción das cláusulas dos contratos laborais, segundo as condicións propias do posto de traballo e
da linguaxe e o estilo aplicables nos documentos oficiais.

(MP0921_12) CA2.4 Propuxéronse alternativas ás condicións contractuais formuladas, con vistas á optimización de resultados económicos e á garantía do
pacto máis satisfactorio para ambas as partes, na resolución dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

(MP0921_22) CA2.5 Realizouse o plan de medios para a posta en marcha da campaña publicitaria, en función do público ou do mercado de destino, e do
orzamento promocional.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0921_22) CA2.6 Caracterizouse a estratexia de relacións públicas que se vaia desenvolver durante a campaña publicitaria, segundo a natureza e o
alcance do proxecto audiovisual ou do espectáculo.

(MP0921_12) CA3.1 Seleccionouse o tipo e as condicións dos contratos de alugamento, compravenda, leasing e renting aplicables na resolución dun
proxecto audiovisual ou de espectáculo, a partir da valoración da necesidade específica de cada recurso.

(MP0921_12) CA3.2 Seleccionouse a modalidade de contratación adecuada ao produto audiovisual ou de espectáculo, segundo o tipo de
aprovisionamento, as características do proxecto e as limitacións orzamentarias.

(MP0921_12) CA3.3 Valoráronse as opcións para a redacción das cláusulas do contrato de alugamento, compravenda, leasing ou renting, segundo as
condicións propias do aprovisionamento e seguindo a linguaxe e o estilo aplicables nos documentos oficiais.

(MP0921_12) CA3.4 Especificáronse as condicións da subcontratación de provedores necesarios para a resolución dun proxecto audiovisual ou de
espectáculo.

(MP0921_12) CA3.5 Valoráronse as posibilidades de opcións alternativas ás condicións contractuais formuladas, con vistas á optimización de resultados
económicos e á consecución do pacto máis satisfactorio para ambas as partes, na resolución dun proxecto audiovisual ou de e

(MP0921_12) CA3.6 Especificáronse as características das técnicas de negociación máis efectivas que cumpra empregar na resolución dos contratos dun
proxecto, considerando os estilos e os tipos de acordos máis comúns na empresa audiovisual e de espectáculos.

(MP0921_12) CA4.1 Especificáronse as características dos custos de explotación atribuíbles a unha empresa tipo de produción audiovisual ou de
espectáculos, a partir da análise das súas actividades e da súa conta de resultados.

(MP0921_12) CA4.2 Especificáronse as características das operacións de caixa e con entidades bancarias necesarias para a administración dun proxecto
audiovisual ou de espectáculo, a partir do coñecemento e do contraste dos seus datos económicos.

(MP0921_12) CA4.3 Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes da adopción de sistemas de seguimento e control do gasto, de acordo coas
características do proxecto audiovisual ou de espectáculos, segundo as previsións de facturación, e as obrigas e os compromisos económicos

(MP0921_12) CA4.6 Formalizouse a documentación de xestión fiscal dunha empresa de produción audiovisual ou de espectáculos, de acordo coas pautas
marcadas pola normativa e os impresos oficiais.

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

(MP0921_22) RA1 - Planifica a explotación comercial do produto audiovisual ou de espectáculo, describindo as características das canles e das redes de
distribución, e a estruturación do mercado.
(MP0921_12) RA1 - Avalía a normativa legal de aplicación na administración do proxecto audiovisual ou espectáculo, valorando as xestións que cumpra
que realizar segundo o tipo de produto e a súa fase de produción.
(MP0921_12) RA2 - Valora as características dos contratos dos equipos humanos técnicos e artísticos que interveñen na produción de proxectos
audiovisuais e de espectáculos, tendo en conta a relación entre a tipoloxía de contratos e as condicións laborais do sector
(MP0921_22) RA2 - Elabora o plan de promoción do proxecto audiovisual ou do espectáculo, especificando as técnicas e as estratexias aplicables
segundo o tipo de produto.
(MP0921_12) RA3 - Valora as características dos contratos para o aprovisionamento de bens, servizos e equipamento loxístico, tendo en conta a relación
entre a oferta comercial do sector e as necesidades da produción, especificando as técnicas de negociación utilizadas no pechamento de acordos.
(MP0921_12) RA4 - Administra economicamente, contablemente e fiscalmente o proxecto audiovisual e de espectáculo, especificando a documentación
requirida e as variables propias do sector.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0921_12) CA1.2 Detalláronse os trámites propios da xestión da propiedade intelectual da obra audiovisual ou espectáculo que se vaia desenvolver,
segundo a fase de produción do proxecto, a natureza da obra (orixinal ou adaptada) e as expectativas comerciais.

(MP0921_22) CA1.2 Redactáronse as cláusulas dos contratos de distribución e de exhibición dun produto audiovisual ou espectáculos, segundo as
características propias do produto e consonte a estruturación do sector.

(MP0921_12) CA1.4 Especificáronse os trámites propios da xestión do depósito legal, de acordo cos aspectos clave da normativa que afectan a
administración e o desenvolvemento dun produto audiovisual ou dun espectáculo.

(MP0921_12) CA1.5 Especificáronse os trámites propios da xestión de merchandising ou subprodutos derivados dunha obra audiovisual ou dun
espectáculo, de acordo cos aspectos clave da normativa da lei de marcas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0921_22) CA1.5 Seleccionáronse os mercados, os festivais, as mostras e os certames audiovisuais e de espectáculo idóneos para a presentación
dunha obra audiovisual ou de espectáculo, de acordo coa natureza do produto e cos obxectivos comerciais e de explotación establec

(MP0921_22) CA1.6 Planificouse a explotación comercial dunha obra audiovisual ou de espectáculo, de acordo coas canles de distribución e exhibición
existentes e coas condicións económicas máis vantaxosas para facer rendible a produción.

(MP0921_12) CA1.7 Realizouse unha previsión para calcular as cantidades económicas para o financiamento e a amortización que poidan obterse
mediante subvencións públicas, de acordo coas características dun proxecto audiovisual ou dun espectáculo, e coas súas posibilidades

(MP0921_22) CA1.7 Calculouse a amortización dunha obra audiovisual ou un espectáculo, segundo as posibilidades de explotación comercial, a través
das redes de distribución e de exhibición acordes ao tipo de produto.

(MP0921_22) CA2.2 Elaborouse o plan de márketing para a súa explotación, de acordo coas características propias do produto audiovisual ou do
espectáculo, e as do seu público ou mercado.

(MP0921_22) CA2.3 Determináronse as estratexias de promoción que cumpra seguir na explotación do produto audiovisual ou espectáculo, segundo os
obxectivos, o alcance e a repercusión posible da campaña.

(MP0921_22) CA2.4 Elaborouse a campaña publicitaria do produto audiovisual ou espectáculo en diferentes medios e soportes, seguindo os obxectivos
promocionais establecidos.

(MP0921_12) CA2.5 Especificouse o procedemento de validación, formalización e tramitación do documento contractual ante organismos oficiais, de
acordo cos procesos estandarizados de xestión.

(MP0921_22) CA2.5 Realizouse o plan de medios para a posta en marcha da campaña publicitaria, en función do público ou do mercado de destino, e do
orzamento promocional.

(MP0921_22) CA2.7 Calculouse o gasto promocional a partir da valoración do plan de márketing, a campaña de publicidade e o plan de medios
establecido.

(MP0921_12) CA3.2 Seleccionouse a modalidade de contratación adecuada ao produto audiovisual ou de espectáculo, segundo o tipo de
aprovisionamento, as características do proxecto e as limitacións orzamentarias.

(MP0921_12) CA3.3 Valoráronse as opcións para a redacción das cláusulas do contrato de alugamento, compravenda, leasing ou renting, segundo as
condicións propias do aprovisionamento e seguindo a linguaxe e o estilo aplicables nos documentos oficiais.

(MP0921_12) CA4.4 Calculouse o balance económico e a conta de resultados dun proxecto audiovisual ou de espectáculos segundo a estrutura estándar
e os condicionantes marcados pola normativa.

(MP0921_12) CA4.5 Planificouse o calendario fiscal dunha empresa de produción audiovisual ou de espectáculos e as obrigacións asociadas.

O módulo vén dividido en dúas unidades formativas: a unha e a dúas. A primeira referida a normativa legal e a administración económica do

proxecto (administración), a segunda referida á explotación comercial (promoción). Segundo o curriculo veñen establecidos os seguintes contidos:

Unidade formativa 1: normativa legal e administración económica do proxecto audiovisual ou  espectáculo.

BC1. Avaliación da normativa legal na administración do proxecto audiovisual e de espectáculo:

Regulación xurídica da industria audiovisual e do  espectáculo: normativa reguladora da radio e a televisión, da actividade cinematográfica, do

espectáculo, da publicidade, do dereito ao honor, a intimidade e a propia imaxe, e do patrocinio e o mecenado.

Regulación xurídica do produto audiovisual ou espectacular:Lei de propiedade intelectual.Lei de marcas. Lei do depósito legal.

BC2. Valoración das características dos contratos dos equipos humanos técnicos e artísticos

Normativa legal das relacóns laborais no sector audiovisual e de  espectáculos.

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

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Réximes da Seguridade Social do sector audiovisual e de espectáculos.

Procedementos de formalizacio¿n do contrato laboral: cláusulas, requisitos, duración, trámites, subvencións e documentación oficial.

BC3. Valoración das características dos contratos para o aprovisionamento de bens, servizos e equipamento loxístico

Normativa mercantil na regulación dos contratos de alugamento, compravenda, leasing e renting.

Contratos de alugamento e de compravenda de produtos e servizos.

Contratos de leasing e de renting.

BC4. Administración económica, contable e fiscal do proxecto audiovisual e de  espectáculo.

Xestión económica, financeira e fiscal: definición dos conceptos, alcance e limitacións.

Clasificación dos custos de explotación da empresa audiovisual e de espectáculos.

Instrumentos de planificación económico-financeira.

Obrigas fiscais.

Unidade formativa 2: explotación comercial do proxecto audiovisual ou  espectáculo.

BC1. Planificación da explotación comercial do produto audiovisual ou de  espectáculo.

Industria da distribución e exhibición audiovisual e do espectáculo.

Ciclo comercial da produción audiovisual e de  espectáculos.

Estruturación do sector da distribución audiovisual e de  espectáculos.

Contratos de distribucio¿n e de exhibición no sector audiovisual e de  espectáculos.

Feiras, certames e festivais audiovisuais e de espectáculos.

Axudas para o fomento e a promocio¿n da difusión do cine español e comunitario: cota de pantalla e exhibicio¿n de programas espan¿ois e

comunitarios en televisión.

BC2. Elaboración de plans promocionais para proxectos audiovisuais e de espectáculo.

Características propias do produto audiovisual ou de  espectáculos.

Mercado audiovisual e de  espectáculos: segmentacio¿n e tipos de mercados.

Poli¿ticas de marketing ou marketing mix.

Plan de marketing para produtos audiovisuais e de  espectáculos: partes, elementos e obxectivos.

Campañas publicitarias: fases e aplicación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Primeira proba:

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita (test de resposta múltiple e/ou resposta aberta) 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 puntación igual ou superior a

cinco puntos.

O tempo máximo para a realización da proba será de dúas horas.

Segunda proba:

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

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

na programación para esta parte.

O profesor do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas
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deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As persoas que non superasen a primeira parte da proba serán calificadas cun

cero nesta segunda parte.

O tempo máximo para a realización da proba será de tres horas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PROBA TEÓRICA sobre os contidos curriculares do módulo,  que terá un peso do 50% da nota final e carácter eliminatorio.

Consistirá nunha proba escrita de aproximadamente 150 preguntas  tipo test de resposta múltiple, con penalización nas respostas incorrectas.

Deberán contestarse polo menos o 65% das preguntas. (Pregunta correcta = 1 punto, pregunta incorrecta = -1 punto)

Esta primeira parte da proba será calificada  de cero a dez puntos. A as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a

cinco puntos para poder realizar a segunda parte do Examen Final de Libres.

4.b) Segunda parte da proba

SUPOSTO PRÁCTICO

As persoas aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que consistirá no desenvolvemento de varios supostos

prácticos  nos que demostrarán  os coñecementos teórico prácticos do módulo e que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe. A duración

desta proba será 120 minutos.

Exemplo: Para unha obra concreta, determinar os requisitos legais para su transformación en obra audiovisual/espectáculo e elaborar a

planificación da súa explotación comercial.

O suposto práctico terá un peso do 50% da nota total e calificarase  de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán

obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

 O centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma. O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro.
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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 Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe 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 (*)

MP0924 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,XACOBE GONZÁLEZ ÁLVAREZ,MARÍATERESA CANO MARTINEZ
(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 - 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.

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de produción de audiovisuais e espectáculos 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.

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

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

CA2.8 Identificáronse, en empresas de produción de audiovisuais e espectáculos, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

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.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de produción de audiovisuais e espectáculos, e delimitáronse
as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial.

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

CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

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 produción de audiovisuais e espectáculos 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 produción de audiovisuais e espectáculos, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario
   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.
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CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de produción de audiovisuais e espectáculos, que ha
servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial.

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

CA2.6 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

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de produción de audiovisuais e espectáculos, 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 oncretáronse, 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 nalizouse 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 produción de audiovisuais e espectáculos, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario
   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

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

   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 Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe 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 (*)

MP0923 Formación e orientación laboral 02020/2021 0107

MP0923_12 Prevención de riscos laborais 02020/2021 045

MP0923_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

(MP0923_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP0923_12) RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.

(MP0923_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 da produción de audiovisuais e espectáculos.

(MP0923_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP0923_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP0923_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP0923_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

(MP0923_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en produción de audiovisuais e
espectáculos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0923_12) CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

(MP0923_22) CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en produción de audiovisuais
e espectáculos e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual.

(MP0923_12) CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

(MP0923_22) CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.

(MP0923_12) CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

(MP0923_12) CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

(MP0923_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.

(MP0923_12) CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

(MP0923_12) CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

(MP0923_22) CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

(MP0923_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

(MP0923_22) CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

   (MP0923_12) CA2.2.1 Determináronse os factores de risco e os danos derivados deles.

   (MP0923_12) CA2.2.2 Clasificáronse os distintos tipos de riscos

(MP0923_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 produción de audiovisuais e espectáculos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0923_22) CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

(MP0923_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.
   (MP0923_22) CA2.4.2 Describíronse as características das modalidades de contratación: requisitos do traballador, salario e xornada, duración e outros
elementos

(MP0923_22) CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

(MP0923_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.
   (MP0923_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.

(MP0923_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP0923_22) CA2.8.1  Identificáronse os elementos definitorios do recibo de salarios

(MP0923_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP0923_22) CA2.9.1 Describíronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

(MP0923_22) CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.

(MP0923_22) CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

(MP0923_12) CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

(MP0923_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.

(MP0923_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.

(MP0923_22) CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.

   (MP0923_12) CA3.2.1 Determináronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais

(MP0923_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

   (MP0923_12) CA3.3.1 Describíronse as características dos representantes das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP0923_12) CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

(MP0923_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.
   (MP0923_22) CA3.4.1  Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración.

(MP0923_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.

(MP0923_12) CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en
produción de audiovisuais e espectáculos.

(MP0923_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.

(MP0923_22) CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea.

(MP0923_12) CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.
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(MP0923_12) CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

(MP0923_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.
   (MP0923_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.

(MP0923_22) CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en produción
de audiovisuais e espectáculos.

(MP0923_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

(MP0923_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP0923_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 da produción de audiovisuais e espectáculos.

(MP0923_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP0923_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP0923_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP0923_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

(MP0923_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en produción de audiovisuais e
espectáculos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0923_22) CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

(MP0923_22) CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as
tarefas.

(MP0923_22) CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

(MP0923_22) CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.

(MP0923_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.

(MP0923_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 produción de audiovisuais e espectáculos.

(MP0923_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

   (MP0923_12) CA2.2.3 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

(MP0923_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.

(MP0923_12) CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en
produción de audiovisuais e espectáculos.
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Criterios de avaliación do currículo

   (MP0923_22) CA2.4.1 Calculouse o salario a percibir atendendo a modalidade de contratación e duración da xornada

(MP0923_12) CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade.

(MP0923_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 produción de audiovisuais e espectáculos.

(MP0923_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.
   (MP0923_22) CA2.7.2 Determináronse en casos prácticos concretos as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e
familiar

(MP0923_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP0923_22) CA2.8.2 Calculouse o salario neto en nóminas mensuais sinxelas, incluíndo a cota obreira e a empresarial (á Seguridade Social)

(MP0923_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP0923_22) CA2.9.2 Determináronse os efectos en casos concretos nos supostos de modiificación, suspesión e extinción do contrato

   (MP0923_22) CA2.9.3 Calculáronse indemnizacións por despedimento e por modificación ou suspensión do contrato.

(MP0923_22) CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

(MP0923_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.
   (MP0923_12) CA3.2.2 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.

(MP0923_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP0923_22) CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á
empresa.
   (MP0923_12) CA3.3.2 Determinouse o número de delegados de prevención que debe haber nun centro de traballo

(MP0923_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.
   (MP0923_22) CA3.4.2 Calculouse a duración e contía das prestacións contributivas por Incapacidade Temporal e Desemprego, en casos prácticos
concretos

(MP0923_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.

(MP0923_12) CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as
funcións de cadaquén.

(MP0923_12) CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

(MP0923_22) CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.

(MP0923_22) CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás
esixencias do proceso produtivo.

(MP0923_12) CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

(MP0923_12) CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.

(MP0923_12) CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.

(MP0923_22) CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0923_22) CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en produción de audiovisuais
e espectáculos.

(MP0923_12) CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

(MP0923_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.

(MP0923_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.
   (MP0923_12) CA4.6.2 Realizouse correctamente unha RCP simulada.

(MP0923_22) CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

   (MP0923_22) CA4.8.1 Confeccionouse correctamente un CV e Carta de Presentación no formato online 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
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CA4.1.2 - Identificáronse as técnicas de loita contra cada tipo de risco, asociándoas os danos que pretenden evitar

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; 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.
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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 Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe 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 (*)

MP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos 02020/2021 0187

(*) 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 e escenotecnia que cumpra empregar en proxectos audiovisuais e de
espectáculos, analizando as súas características funcionais e operativas.
RA2 - Determina as calidades técnicas do equipamento de captación de imaxe en cine, vídeo e televisión que se vaia empregar en diversos proxectos
audiovisuais, con xustificación das súas características funcionais e operativas.
RA3 - Determina as calidades técnicas do equipamento de son idóneo en programas de radio, gravacións musicais, espectáculos, representacións
escénicas e proxectos audiovisuais, e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA4 - Determina a configuración de medios técnicos do control de realización, adecuándoa a diversas estratexias multicámara en programas de televisión,
e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA5 - Determina o equipamento de posprodución en proxectos audiovisuais segundo os requisitos de edición, grafismo, animación, efectos, sonorización,
cambio de formato e procesos finais, e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA6 - Define a idoneidade do equipamento técnico en proxectos multimedia, para o que avalía as súas especificacións e xustifica as súas aptitudes en
relación cos requisitos do medio e as necesidades dos proxectos.
RA7 - Define as opcións técnicas e as calidades multimedia, multicanle e interactivas de programas audiovisuais e multimedia que se vaian emitir ou
distribuír por calquera sistema ou soporte, analizando as súas características técnicas e xustificando as opcións.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Avaliáronse as calidades de fontes naturais, incandescentes, fluorescentes e de descarga que resultan pertinentes en diversos proxectos
audiovisuais, escénicos e de espectáculos, relacionadas coa tecnoloxía de emisión, fotometría, colorimetría, tipo de fe

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

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

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

CA1.5 Determinouse 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.

CA1.6 Definíronse os elementos escenográficos e a maquinaria escénica adecuada a diversos proxectos cinematográficos, televisivos, escénicos e de
espectáculos.

CA2.1 Relacionáronse os parámetros técnicos dos obxectivos cos seus efectos sobre os elementos morfolóxicos do encadramento.

CA2.2 Xustificáronse as alternativas de rexistro en película fotoquímica, cinta magnética, discos ópticos, tarxetas de memoria e discos ríxidos que resulten
idóneas para diversos tipos de filmación ou gravación audiovisual.

CA2.3 Determináronse as calidades das cámaras que sexan adecuadas a diversos proxectos en cine e vídeo canto a formato, relación de aspecto,
definición, exploración e imaxes por segundo.

CA2.4 Avaliáronse as capacidades das cámaras canto a sensibilidade lumínica, ganancia, adaptabilidade a temperaturas de cor, tempos de obturación,
nivel de negros, axustes en matriz dixital e axustes de visor, en relación con diversos proxectos audiovisuais e a

CA2.5 Relacionáronse as opcións de código de tempos que ofrecen as diversas cámaras cos métodos de rexistro de códigos de tempo en gravacións con
unha ou varias cámaras, e con posteriores procesos de posprodución e laboratorio.

CA2.6 Avaliáronse as opcións de catalogación e xestión dixital de clips en cámara.

CA2.7 Definíronse os requisitos de captación de son en cámara ou en equipamentos específicos de audio, e determináronse as necesidades de axuste,
control e monitorización de micrófonos propios e entradas exteriores na cámara.

CA2.8 Avaliáronse os soportes de cámara en relación cos requisitos de rodaxe ou gravación, e relacionáronse cos fundamentos narrativos e estéticos dos
movementos de cámara.

CA3.1 Definíronse as prestacións técnicas dos micrófonos e accesorios necesarios en proxectos audiovisuais e de espectáculos, segundo as
características acústicas dos espazos, o equipamento de captación ou amplificación de son, e as intencións comunicativas ou

CA3.2 Xustificáronse as necesidades de liñas de audio con diferentes tipos de cables e conectadores, en función dos requisitos de micrófonos,
equipamentos reprodutores, equipamentos informáticos, mesas de mesturas, amplificadores, distribuidores, etapas de pote
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CA3.3 Xustificouse a idoneidade de diversas configuracións de mesas de audio e equipamentos de rexistro de son directo en rodaxes cinematográficas e
gravacións audiovisuais.

CA3.4 Determináronse as necesidades de mesas de audio e equipamentos de amplificación en gravacións ou directos televisivos.

CA3.5 Determináronse as necesidades de mesas de audio e equipamentos de amplificación en representacións escénicas e espectáculos en vivo,
segundo as condicións acústicas de estudios, salas e espazos diversos.

CA3.6 Definíronse as especificacións técnicas e as calidades operativas de diversas configuracións de equipamento de audio en gravacións en estudio de
música, dobraxe e efectos sonoros.

CA3.7 Xustificouse a idoneidade de diversas configuracións de estudio de gravación e de estudio de radio para proxectos de gravación musical e
programas de radio.

CA4.1 Xustificouse o diagrama de equipamentos e conexións do control de realización e o plató de televisión, de unidades móbiles e do control de
continuidade.

CA4.2 Avaliáronse as características de diversos mesturadores de vídeo e as súas capacidades canto a operacións de selección de liñas de entrada,
sincronización, buses primarios e auxiliares, transicións, incrustacións, DSK e efectos dixitais.

CA4.3 Definíronse as necesidades de liñas de entrada á mesa de audio e os envíos desta cara a diferentes destinos en control e estudio, en diversos
programas televisivos.

CA4.4 Deseñouse o esquema de intercomunicación entre os postos de realización, cámaras, rexedoría, mesa de audio, reprodución e gravación de vídeo,
control de cámaras, control de iluminación, grafismo e conexións exteriores

CA4.5 Xustificouse a elección de soportes e formatos de rexistro de vídeo e audio, e de tecnoloxías do tipo audio sigue vídeo e vídeo e audio embebido.

CA4.6 Avaliáronse as especificacións das cámaras e das súas unidades de control, e xustificáronse as operacións de axuste de imaxe en diversos
programas gravados e emisións en directo.

CA4.7 Determináronse as capacidades técnicas de sistemas de escenografía virtual e a súa vinculación coas cámaras e o mesturador de imaxe.

CA5.1 Relacionáronse as especificacións técnicas e as calidades operativas do equipamento de posprodución coas diversas metodoloxías de montaxe e
edición en proxectos de cine, vídeo e televisión.

CA5.2 Xustificouse a idoneidade da edición lineal ou non lineal en diversos proxectos de montaxe e posprodución.

CA5.3 Deseñouse o diagrama de bloques dun equipamento de edición non lineal e o sistema de edición, os seus periféricos, a súa conexión a redes e
servidores, as súas conexións con magnetoscopios ou outros reprodutores, gravadores e matrices, asegurando a operatividade dos procesos de captura
ou dixitalización, edición e envorcadura ao soporte de destino.
CA5.4 Xustificáronse as decisións de proxecto de edición canto a soportes de gravación, formatos, exploración, frecuencias de mostraxe, cuantificacións,
estándares de compresión, taxas de bits, códecs de audio e vídeo, fotogramas clave e estándares de exhibició

CA5.5 Establecéronse as opcións técnicas dos materiais que se vaian entregar ao final do proceso de posprodución, incluíndo listas de decisións de
edición e gravacións off-line e on-line con destino a outras empresas, laboratorios e canles de distribución en di

CA5.6 Relacionáronse as capacidades de editores non lineais coas exixencias de proxectos de posprodución, canto a opcións de proxecto, admisión de
formatos diversos, pistas de audio e vídeo, transicións, efectos, capacidades de trimaxe e sincronización, tempos

CA5.7 Establecéronse as características do equipamento e as aplicacións de posprodución de audio necesarias en procesos de sonorización de proxectos
audiovisuais.

CA5.8 Determináronse as opcións técnicas e operativas de sistemas virtuais de edición de noticias, adecuadas ás diversas funcións en informativos de
televisión.

CA6.1 Definíronse as especificacións do equipamento informático para diversos proxectos multimedia canto a procesadores, memoria, disco ríxido,
unidades ópticas de gravación e reprodución, tarxeta gráfica, pantalla e periféricos.

CA6.2 Determináronse as necesidades da configuración en rede de equipamentos informáticos, as relacións servidor-clientes, os métodos de
almacenamento e de copias de seguridade, así como os protocolos de permisos para diferentes membros do proxecto multimedia,

CA6.3 Xustificáronse as prestacións técnicas e operativas das aplicacións de tratamento de imaxes, ilustración vectorial, animación 2D, modelaxe e
animación 3D, deseño interactivo, deseño web, edición de vídeo e autoría en relación con diversos proxectos intera

CA6.4 Xustificouse a utilización de determinados formatos e opcións de arquivo de imaxe, audio e vídeo para os medios adquiridos a través de cámaras
fotográficas, escáners, micrófonos, liñas de audio e reprodutores de vídeo, adecuados a diversos proxectos multi

CA6.5 Determináronse as necesidades de usuarios con diferentes graos de accesibilidade e as exixencias técnicas dos diversos medios de explotación, e
adaptáronse a elas as opcións de saída das aplicacións multimedia.

CA7.1 Definíronse as prestacións técnicas e as opcións de configuración de programas de televisión que se vaian difundir mediante TDT, IPTV, satélite,
cable, streaming, podcast e telefonía móbil, canto aos parámetros que as definen.

CA7.2 Xustificáronse as opcións técnicas de programas de radio que se vaian difundir mediante emisión analóxica, estándar de radio dixital DAB, TDT,
streaming, podcast e telefonía móbil, canto ao cumprimento dos parámetros técnicos definitorios de cada sistema.
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CA7.3 Xustificáronse as necesidades de canle de retorno e as súas opcións técnicas en programas de televisión interactiva mediante set-top-box,
descodificadores interactivos, liña telefónica, SMS, internet ou cable.

CA7.4 Determináronse as opcións de configuración de produtos audiovisuais que hai que difundir mediante soportes dixitais, canto a tipo de soporte,
capacidades, formatos de vídeo, codificación e descodificación de audio e vídeo, taxa de bits, rexións e compatib

CA7.5 Xustificáronse as opcións de configuración de produtos musicais que se vaian difundir mediante soportes dixitais, canto a tipo de soporte,
modulación, frecuencia de mostraxe, cuantificación, relación sinal-ruido, rango dinámico, gráficos e menús interacti

CA7.6 Establecéronse as características técnicas de proxectos interactivos e videoxogos que se vaian difundir a través de internet, TDT, telefonía móbil e
soportes dixitais para diversas plataformas.

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 e escenotecnia que cumpra empregar en proxectos audiovisuais e de
espectáculos, analizando as súas características funcionais e operativas.
RA2 - Determina as calidades técnicas do equipamento de captación de imaxe en cine, vídeo e televisión que se vaia empregar en diversos proxectos
audiovisuais, con xustificación das súas características funcionais e operativas.
RA3 - Determina as calidades técnicas do equipamento de son idóneo en programas de radio, gravacións musicais, espectáculos, representacións
escénicas e proxectos audiovisuais, e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA4 - Determina a configuración de medios técnicos do control de realización, adecuándoa a diversas estratexias multicámara en programas de televisión,
e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA5 - Determina o equipamento de posprodución en proxectos audiovisuais segundo os requisitos de edición, grafismo, animación, efectos, sonorización,
cambio de formato e procesos finais, e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA6 - Define a idoneidade do equipamento técnico en proxectos multimedia, para o que avalía as súas especificacións e xustifica as súas aptitudes en
relación cos requisitos do medio e as necesidades dos proxectos.
RA7 - Define as opcións técnicas e as calidades multimedia, multicanle e interactivas de programas audiovisuais e multimedia que se vaian emitir ou
distribuír por calquera sistema ou soporte, analizando as súas características técnicas e xustificando as opcións.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Avaliáronse as calidades de fontes naturais, incandescentes, fluorescentes e de descarga que resultan pertinentes en diversos proxectos
audiovisuais, escénicos e de espectáculos, relacionadas coa tecnoloxía de emisión, fotometría, colorimetría, tipo de fe

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

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

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

CA1.5 Determinouse 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.

CA1.6 Definíronse os elementos escenográficos e a maquinaria escénica adecuada a diversos proxectos cinematográficos, televisivos, escénicos e de
espectáculos.

CA2.1 Relacionáronse os parámetros técnicos dos obxectivos cos seus efectos sobre os elementos morfolóxicos do encadramento.

CA2.2 Xustificáronse as alternativas de rexistro en película fotoquímica, cinta magnética, discos ópticos, tarxetas de memoria e discos ríxidos que resulten
idóneas para diversos tipos de filmación ou gravación audiovisual.

CA2.3 Determináronse as calidades das cámaras que sexan adecuadas a diversos proxectos en cine e vídeo canto a formato, relación de aspecto,
definición, exploración e imaxes por segundo.

CA2.4 Avaliáronse as capacidades das cámaras canto a sensibilidade lumínica, ganancia, adaptabilidade a temperaturas de cor, tempos de obturación,
nivel de negros, axustes en matriz dixital e axustes de visor, en relación con diversos proxectos audiovisuais e a

CA2.5 Relacionáronse as opcións de código de tempos que ofrecen as diversas cámaras cos métodos de rexistro de códigos de tempo en gravacións con
unha ou varias cámaras, e con posteriores procesos de posprodución e laboratorio.
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CA2.6 Avaliáronse as opcións de catalogación e xestión dixital de clips en cámara.

CA2.7 Definíronse os requisitos de captación de son en cámara ou en equipamentos específicos de audio, e determináronse as necesidades de axuste,
control e monitorización de micrófonos propios e entradas exteriores na cámara.

CA2.8 Avaliáronse os soportes de cámara en relación cos requisitos de rodaxe ou gravación, e relacionáronse cos fundamentos narrativos e estéticos dos
movementos de cámara.

CA3.1 Definíronse as prestacións técnicas dos micrófonos e accesorios necesarios en proxectos audiovisuais e de espectáculos, segundo as
características acústicas dos espazos, o equipamento de captación ou amplificación de son, e as intencións comunicativas ou

CA3.2 Xustificáronse as necesidades de liñas de audio con diferentes tipos de cables e conectadores, en función dos requisitos de micrófonos,
equipamentos reprodutores, equipamentos informáticos, mesas de mesturas, amplificadores, distribuidores, etapas de pote

CA3.3 Xustificouse a idoneidade de diversas configuracións de mesas de audio e equipamentos de rexistro de son directo en rodaxes cinematográficas e
gravacións audiovisuais.

CA3.4 Determináronse as necesidades de mesas de audio e equipamentos de amplificación en gravacións ou directos televisivos.

CA3.5 Determináronse as necesidades de mesas de audio e equipamentos de amplificación en representacións escénicas e espectáculos en vivo,
segundo as condicións acústicas de estudios, salas e espazos diversos.

CA3.6 Definíronse as especificacións técnicas e as calidades operativas de diversas configuracións de equipamento de audio en gravacións en estudio de
música, dobraxe e efectos sonoros.

CA3.7 Xustificouse a idoneidade de diversas configuracións de estudio de gravación e de estudio de radio para proxectos de gravación musical e
programas de radio.

CA4.1 Xustificouse o diagrama de equipamentos e conexións do control de realización e o plató de televisión, de unidades móbiles e do control de
continuidade.

CA4.2 Avaliáronse as características de diversos mesturadores de vídeo e as súas capacidades canto a operacións de selección de liñas de entrada,
sincronización, buses primarios e auxiliares, transicións, incrustacións, DSK e efectos dixitais.

CA4.3 Definíronse as necesidades de liñas de entrada á mesa de audio e os envíos desta cara a diferentes destinos en control e estudio, en diversos
programas televisivos.

CA4.4 Deseñouse o esquema de intercomunicación entre os postos de realización, cámaras, rexedoría, mesa de audio, reprodución e gravación de vídeo,
control de cámaras, control de iluminación, grafismo e conexións exteriores

CA4.5 Xustificouse a elección de soportes e formatos de rexistro de vídeo e audio, e de tecnoloxías do tipo audio sigue vídeo e vídeo e audio embebido.

CA4.6 Avaliáronse as especificacións das cámaras e das súas unidades de control, e xustificáronse as operacións de axuste de imaxe en diversos
programas gravados e emisións en directo.

CA4.7 Determináronse as capacidades técnicas de sistemas de escenografía virtual e a súa vinculación coas cámaras e o mesturador de imaxe.

CA5.1 Relacionáronse as especificacións técnicas e as calidades operativas do equipamento de posprodución coas diversas metodoloxías de montaxe e
edición en proxectos de cine, vídeo e televisión.

CA5.2 Xustificouse a idoneidade da edición lineal ou non lineal en diversos proxectos de montaxe e posprodución.

CA5.3 Deseñouse o diagrama de bloques dun equipamento de edición non lineal e o sistema de edición, os seus periféricos, a súa conexión a redes e
servidores, as súas conexións con magnetoscopios ou outros reprodutores, gravadores e matrices, asegurando a operatividade dos procesos de captura
ou dixitalización, edición e envorcadura ao soporte de destino.
CA5.4 Xustificáronse as decisións de proxecto de edición canto a soportes de gravación, formatos, exploración, frecuencias de mostraxe, cuantificacións,
estándares de compresión, taxas de bits, códecs de audio e vídeo, fotogramas clave e estándares de exhibició

CA5.5 Establecéronse as opcións técnicas dos materiais que se vaian entregar ao final do proceso de posprodución, incluíndo listas de decisións de
edición e gravacións off-line e on-line con destino a outras empresas, laboratorios e canles de distribución en di

CA5.6 Relacionáronse as capacidades de editores non lineais coas exixencias de proxectos de posprodución, canto a opcións de proxecto, admisión de
formatos diversos, pistas de audio e vídeo, transicións, efectos, capacidades de trimaxe e sincronización, tempos

CA5.7 Establecéronse as características do equipamento e as aplicacións de posprodución de audio necesarias en procesos de sonorización de proxectos
audiovisuais.

CA5.8 Determináronse as opcións técnicas e operativas de sistemas virtuais de edición de noticias, adecuadas ás diversas funcións en informativos de
televisión.

CA6.1 Definíronse as especificacións do equipamento informático para diversos proxectos multimedia canto a procesadores, memoria, disco ríxido,
unidades ópticas de gravación e reprodución, tarxeta gráfica, pantalla e periféricos.

CA6.2 Determináronse as necesidades da configuración en rede de equipamentos informáticos, as relacións servidor-clientes, os métodos de
almacenamento e de copias de seguridade, así como os protocolos de permisos para diferentes membros do proxecto multimedia,
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CA6.3 Xustificáronse as prestacións técnicas e operativas das aplicacións de tratamento de imaxes, ilustración vectorial, animación 2D, modelaxe e
animación 3D, deseño interactivo, deseño web, edición de vídeo e autoría en relación con diversos proxectos intera

CA6.4 Xustificouse a utilización de determinados formatos e opcións de arquivo de imaxe, audio e vídeo para os medios adquiridos a través de cámaras
fotográficas, escáners, micrófonos, liñas de audio e reprodutores de vídeo, adecuados a diversos proxectos multi

CA6.5 Determináronse as necesidades de usuarios con diferentes graos de accesibilidade e as exixencias técnicas dos diversos medios de explotación, e
adaptáronse a elas as opcións de saída das aplicacións multimedia.

CA7.1 Definíronse as prestacións técnicas e as opcións de configuración de programas de televisión que se vaian difundir mediante TDT, IPTV, satélite,
cable, streaming, podcast e telefonía móbil, canto aos parámetros que as definen.

CA7.2 Xustificáronse as opcións técnicas de programas de radio que se vaian difundir mediante emisión analóxica, estándar de radio dixital DAB, TDT,
streaming, podcast e telefonía móbil, canto ao cumprimento dos parámetros técnicos definitorios de cada sistema.

CA7.3 Xustificáronse as necesidades de canle de retorno e as súas opcións técnicas en programas de televisión interactiva mediante set-top-box,
descodificadores interactivos, liña telefónica, SMS, internet ou cable.

CA7.4 Determináronse as opcións de configuración de produtos audiovisuais que hai que difundir mediante soportes dixitais, canto a tipo de soporte,
capacidades, formatos de vídeo, codificación e descodificación de audio e vídeo, taxa de bits, rexións e compatib

CA7.5 Xustificáronse as opcións de configuración de produtos musicais que se vaian difundir mediante soportes dixitais, canto a tipo de soporte,
modulación, frecuencia de mostraxe, cuantificación, relación sinal-ruido, rango dinámico, gráficos e menús interacti

CA7.6 Establecéronse as características técnicas de proxectos interactivos e videoxogos que se vaian difundir a través de internet, TDT, telefonía móbil e
soportes dixitais para diversas plataformas.

MÍNIMOS EXIXIBLES

BC1. Determinación das condicións técnicas dos equipamentos de iluminación e escenotecnia necesarios en espectáculos e medios audiovisuais

  - Fotometría, colorimetría, temperatura de cor de fontes de luz, naturais e artificiais.

  - Magnitudes. Instrumentos de medición.

  - Calidade expresiva da luz.

  - Electricidade aplicada para instalacións de iluminación en espectáculos e medios audiovisuais.

  - Fontes de iluminación de audiovisuais e lámpadas de incandescencia, descarga, fluorescencia e LED.

  - Equipamentos de iluminación para espectáculos e medios audiovisuais: proxectores de feixe aberto, proxectores con lente, reflectores de luz

suave, aparatos modulares e robotizados.

  - Escenotecnia e arquitectura teatral.

  - Maquinaria escénica

BC2. Determinación das calidades técnicas de equipamentos de captación de imaxe en cine, vídeo e televisión

  - Obxectivos de cine e vídeo: tipos, parámetros e accesorios.

  - Características dos obxectivos empregados en produccións audiovisuais.

  - Soportes de rexistro idóneos a diversas tecnoloxías de captación de imaxe.

  - Características técnicas dos sistemas de rexistro de vídeo dixital.

  - Cámaras cinematográficas. Especificacións de videocámaras. Soportes de cámaras de cine.

  - Accesorios para cámara en man: steadycam, bodycam e similares.

  - Travelling, dollies, plumas, guindastres e cabezas quentes.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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  - Sistemas de cámaras robotizadas.

BC3. Determinación das calidades técnicas do equipamento de son idóneo en espectáculos, radio e medios audiovisuais

  - Prestacións técnicas xerais dos micrófonos para captación de son en proxectos de espectáculos, radio e audiovisuais.

  - Prestacións técnicas e operativas de mesas de audio analóxicas e dixitais para radio, espectáculos e audiovisuais.

  - Prestacións da amplificación de audio en espazos escénicos, espectáculos, radio, estudios de gravación e estudios de televisión.

  - Configuracións de liñas e amplificación para espazos escénicos e estudios de radio e televisión.

BC4. Determinación da configuración de medios técnicos do control de realización, a unidade móbil e o control de continuidade de televisión.

  - Tipos de cámaras de televisión en estudio e retransmisións.

  - Unidades de control de cámaras e controis operativos.

BC5. Determinación do equipamento de posprodución en proxectos audiovisuais

  - Prestacións técnicas e operativas de magnetoscopios dixitais.

  - Prestacións técnicas e operativas de editores lineais de vídeo.

  - Equipamento e configuración de salas de posprodución non lineal.

  - Calidades técnicas e operativas de aplicacións de edición non lineal

  - Factores determinantes na idoneidade da edición lineal ou da edición non lineal en proxectos de posprodución audiovisual e cinematográfica.

  -  Definición da idoneidade do equipo técnico en proxectos multimedia

  - Prestacións técnicas do equipamento informático de producións multimedia.

  - Formatos de arquivo de imaxe, audio e vídeo idóneos para proxectos multimedia.

  - Características dos medios de destino que condicionan as opcións técnicas do proxecto: tamaños de pantalla, condicionantes de audio e vídeo e

requisitos de uso e accesibilidade

BC6. Definición das opcións técnicas e calidades multimedia, multicanle e interactivas de programas audiovisuais e multimedia

  - Estándares de televisión en definición estándar e formatos de emisión en TDT, IPTV, satélite, cable e mobilidade.

  - Características dos sinais de vídeo analóxicos e dixitais.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A cualificación corresponderá nun 80% a unha proba teórica escrita e un 20% a unha proba práctica.

A proba teórica escrita será a primeira en realizarse e terá carácter eliminatorio. Para superar esta parte o alumno deberá acadar unha nota mínima

de 5 sobre 10. Tan so os alumnos que superen esta proba, accederán á realización da segunda de carácter práctico. O aprobado establécese nun

5 sobre 10.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Proba  escrita, tipo test de 60 preguntas de resposta múltiple, con penalización nas respostas incorrectas. (Pregunta 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 puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter

unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.
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4.b) 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. Descrición:

A partir de varios  supostos dunha actividade audiovisual ou de espectáculos concreta, se deberá elixir,  de xeito xustificado, tódolos elementos do

equipamento máis axeitado para levar a cabo a súa realización.

O profesor ou profesora 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 persoas que non superasen a primeira parte da proba serán

calificadas cun cero  nesta segunda parte.
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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 Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe 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 (*)

MP0915 Planificación de proxectos audiovisuais 02020/2021 0266

MP0915_23 Recursos do proxecto audiovisual 02020/2021 0105

MP0915_13 Valoración do proxecto audiovisual 02020/2021 056

MP0915_33 Planificación e orzamento da produción do proxecto audiovisual 02020/2021 0105

(*) 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
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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

(MP0915_23) RA1 - Elabora desagregacións dos recursos que interveñen na produción dun proxecto audiovisual, tendo en conta a relación entre as súas
características funcionais e operativas, e o tipo de produto.
(MP0915_13) RA1 - Valora as posibilidades de realización dun proxecto audiovisual, tendo en conta a relación entre as súas características específicas e
os procesos necesarios para levar a cabo a súa produción.
(MP0915_33) RA1 - Planifica o proceso de produción dun proxecto audiovisual, e xustifica o proceso metodolóxico aplicado no seu deseño e as decisións
tomadas.
(MP0915_23) RA2 - Determina as características dos recursos empregados na produción dun proxecto audiovisual, tendo en conta a súa relación cos
modos de produción posibles, as fontes de financiamento do sector e as posibilidades orzamentarias.
(MP0915_33) RA2 - Elabora o orzamento dun proxecto audiovisual, tendo en conta a relación do custo entre as partidas e os conceptos que o integran, e
os estándares de produción e os prezos de mercado.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0915_13) CA1.1 Establecéronse, a partir da análise e da interpretación da documentación dun proxecto audiovisual, as características das funcións
organizativas e empresariais, e das fases e dos procesos de produción que conflúen na súa realización.

(MP0915_33) CA1.1 Determináronse, segundo o medio (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión, radio e novos medios), o xénero, o alcance ou as
dimensións dun proxecto audiovisual, as fases definitivas do traballo.

(MP0915_33) CA1.2 Determinouse, segundo o medio (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión, radio e novos medios), o xénero, o alcance ou as
dimensións dun proxecto audiovisual, o sistema de organización da súa produción

(MP0915_13) CA1.2 Definíronse, en función da súa tipoloxía, o seu alcance, as súas dimensións e o seu xénero, as responsabilidades e as funcións
profesionais que interveñen na produción dunha obra audiovisual

(MP0915_33) CA1.3 Asignáronse os recursos humanos, materiais e loxísticos necesarios para cada fase de produción dun proxecto audiovisual, a partir
da análise das listas de desagregación.

(MP0915_23) CA1.3 Definíronse as necesidades de equipamentos, maquinaria, materiais e recursos técnicos indispensables para a realización dun
proxecto audiovisual en todas as súas fases.

(MP0915_13) CA1.3 Definíronse, a partir da análise das propiedades e dos requisitos dun proxecto audiovisual, as características funcionais e operativas
das tecnoloxías e dos equipamentos técnicos que se vaian empregar na súa realización

(MP0915_23) CA1.4 Definíronse as necesidades de localizacións, decorados e estudios, coa súa correspondente ambientación, precisos para a
realización dun proxecto audiovisual.

(MP0915_33) CA1.4 Estimouse o tempo necesario para o rexistro de cada secuencia de produción, bloque ou calquera outra unidade coherente en que se
subdividira o proxecto audiovisual.

(MP0915_13) CA1.4 Especificáronse, tras a análise da documentación, as características de xénero dun proxecto audiovisual que se vaia desenvolver.

(MP0915_33) CA1.5 Decidiuse a orde de rexistro das secuencias de produción, os bloques ou outras unidades coherentes do proxecto audiovisual, con
criterios de optimización de recursos e tempo.

(MP0915_23) CA1.5 Definíronse as necesidades de documentación visual, gráfica e sonora imprescindibles para a realización dun proxecto audiovisual.

(MP0915_13) CA1.5 Especificáronse, tras a análise da documentación, os aspectos formais, estéticos e de deseño universal nas tecnoloxías da
información e da comunicación dun proxecto audiovisual que se vaia desenvolver.

(MP0915_13) CA1.6 Especificouse, tras a análise da documentación, a posible situación na grella de programación dun proxecto audiovisual que se vaia
desenvolver.

(MP0915_33) CA1.6 Prevíronse solucións ou actividades alternativas en caso de continxencias durante as fases da produción do proxecto audiovisual.

(MP0915_13) CA1.7 Estimáronse as necesidades xerais de financiamento para a produción dun proxecto audiovisual, segundo a súa tipoloxía (cine, vídeo,
televisión, multimedia, televisión, radio e novos medios), o seu alcance ou as súas dimensións, e o seu xénero.

(MP0915_33) CA1.7 Verificouse o axuste ao orzamento dispoñible, aos prazos de presentación de produtos intermedios e finais, e á calidade requirida.

(MP0915_33) CA1.8 Considerouse o cumprimento das normas de prevención de riscos profesionais e ambientais ao longo de todo o proceso de
realización do proxecto audiovisual (preprodución, rexistro e posprodución).
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0915_33) CA1.9 Elaborouse a documentación de planificación e de seguimento do proceso de produción dun proxecto audiovisual.

(MP0915_33) CA2.1 Elixiuse o modelo orzamentario, a aplicación informática e o procedemento de cálculo máis axeitado para a xestión económica dun
proxecto audiovisual, segundo o seu alcance, as súas dimensións e o seu financiamento (produción propia, interna, asociada ou p

(MP0915_23) CA2.1 Caracterizáronse, con base na súa compatibilidade cos requisitos e as posibilidades económicas establecidas na produción dun
proxecto audiovisual, as necesidades específicas de recursos humanos.

(MP0915_33) CA2.2 Agrupáronse as necesidades de recursos humanos, materiais, loxísticos e de calquera outra condición en partidas orzamentarias, a
partir da análise do plan de produción do proxecto audiovisual.

(MP0915_23) CA2.2 Caracterizáronse, con base na súa compatibilidade cos requisitos e as posibilidades económicas establecidas na produción dun
proxecto audiovisual, as necesidades específicas de recursos materiais e loxísticos definitivos

(MP0915_23) CA2.3 Decidiuse o procedemento idóneo de compra, a construción ou o alugamento de recursos técnicos e materiais para a realización dun
proxecto audiovisual, a partir de valorar a necesidade do seu uso, e as vantaxes e os inconvenientes que achega cada modalidad

(MP0915_33) CA2.3 Seleccionáronse as ofertas procedentes da consulta de catálogos de provedores de servizos para a produción audiovisual (axencias
de persoal artístico e técnico, convenios colectivos, axencias de viaxes e de transporte, empresas de alugamento, compra ou co

(MP0915_33) CA2.4 Estableceuse unha previsión de gastos que posibilite a disposición de liquidez para afrontar gastos correntes na administración e na
xestión dun proxecto audiovisual nos momentos requiridos.

(MP0915_33) CA2.5 Proxectáronse os recursos económicos con criterios de optimización e cumprimento dos obxectivos predefinidos de prazo, custo e
calidade dun proxecto audiovisual, así como da súa adecuación ás expectativas artísticas e de explotación da produtora.

(MP0915_23) CA2.5 Deducíronse, a partir da determinación de recursos, as necesidades concretas de solicitude de permisos e negociación de dereitos
para a realización dun proxecto audiovisual.

(MP0915_33) CA2.6 Confeccionouse a parte da memoria económica que consigne toda a información relativa á elaboración e a posterior xestión do
orzamento dunha produción audiovisual.

(MP0915_23) CA2.6 Estimáronse as repercusións que achega a decisión sobre o modo de produción idóneo (propio, asociado, coprodución, etc.) para a
realización dun proxecto audiovisual, e xustificáronse as vantaxes e os inconvenientes de cada opción.

(MP0915_23) CA2.7 Proxectouse o plan de fontes económicas e as formas de financiamento posibles para a realización dun proxecto audiovisual.

(MP0915_23) CA2.8 Formalizáronse os documentos e simuláronse os trámites administrativos necesarios para a solicitude de subvencións e axudas
públicas e privadas para a produción dun proxecto audiovisual.

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

(MP0915_23) RA1 - Elabora desagregacións dos recursos que interveñen na produción dun proxecto audiovisual, tendo en conta a relación entre as súas
características funcionais e operativas, e o tipo de produto.
(MP0915_13) RA1 - Valora as posibilidades de realización dun proxecto audiovisual, tendo en conta a relación entre as súas características específicas e
os procesos necesarios para levar a cabo a súa produción.
(MP0915_33) RA1 - Planifica o proceso de produción dun proxecto audiovisual, e xustifica o proceso metodolóxico aplicado no seu deseño e as decisións
tomadas.
(MP0915_23) RA2 - Determina as características dos recursos empregados na produción dun proxecto audiovisual, tendo en conta a súa relación cos
modos de produción posibles, as fontes de financiamento do sector e as posibilidades orzamentarias.
(MP0915_33) RA2 - Elabora o orzamento dun proxecto audiovisual, tendo en conta a relación do custo entre as partidas e os conceptos que o integran, e
os estándares de produción e os prezos de mercado.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0915_23) CA1.1 Subdividiuse o documento base en unidades lóxicas de produción segundo a tipoloxía do proxecto audiovisual que se vaia
desenvolver (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión, radio e novos medios).

(MP0915_13) CA1.1 Establecéronse, a partir da análise e da interpretación da documentación dun proxecto audiovisual, as características das funcións
organizativas e empresariais, e das fases e dos procesos de produción que conflúen na súa realización.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0915_23) CA1.2 Definíronse as necesidades de recursos humanos, artísticos e técnicos precisos para a realización dun proxecto audiovisual en todas
as súas fases.

(MP0915_13) CA1.2 Definíronse, en función da súa tipoloxía, o seu alcance, as súas dimensións e o seu xénero, as responsabilidades e as funcións
profesionais que interveñen na produción dunha obra audiovisual

(MP0915_33) CA1.3 Asignáronse os recursos humanos, materiais e loxísticos necesarios para cada fase de produción dun proxecto audiovisual, a partir
da análise das listas de desagregación.

(MP0915_13) CA1.3 Definíronse, a partir da análise das propiedades e dos requisitos dun proxecto audiovisual, as características funcionais e operativas
das tecnoloxías e dos equipamentos técnicos que se vaian empregar na súa realización

(MP0915_33) CA1.4 Estimouse o tempo necesario para o rexistro de cada secuencia de produción, bloque ou calquera outra unidade coherente en que se
subdividira o proxecto audiovisual.

(MP0915_13) CA1.4 Especificáronse, tras a análise da documentación, as características de xénero dun proxecto audiovisual que se vaia desenvolver.

(MP0915_13) CA1.5 Especificáronse, tras a análise da documentación, os aspectos formais, estéticos e de deseño universal nas tecnoloxías da
información e da comunicación dun proxecto audiovisual que se vaia desenvolver.

(MP0915_33) CA1.5 Decidiuse a orde de rexistro das secuencias de produción, os bloques ou outras unidades coherentes do proxecto audiovisual, con
criterios de optimización de recursos e tempo.

(MP0915_33) CA1.6 Prevíronse solucións ou actividades alternativas en caso de continxencias durante as fases da produción do proxecto audiovisual.

(MP0915_23) CA1.6 Agrupáronse todas as necesidades para a realización dun proxecto audiovisual en listas coherentes por unidades lóxicas de
produción (escenas, secuencias, bloques, localizacións, conxunto de decorados ou outros ítems de clasificación).

(MP0915_13) CA1.6 Especificouse, tras a análise da documentación, a posible situación na grella de programación dun proxecto audiovisual que se vaia
desenvolver.

(MP0915_13) CA1.7 Estimáronse as necesidades xerais de financiamento para a produción dun proxecto audiovisual, segundo a súa tipoloxía (cine, vídeo,
televisión, multimedia, televisión, radio e novos medios), o seu alcance ou as súas dimensións, e o seu xénero.

(MP0915_33) CA1.7 Verificouse o axuste ao orzamento dispoñible, aos prazos de presentación de produtos intermedios e finais, e á calidade requirida.

(MP0915_23) CA1.7 Estimouse a disposición de recursos propios e a posible opción polos recursos alleos para a posta en marcha dun proxecto
audiovisual.

(MP0915_33) CA1.8 Considerouse o cumprimento das normas de prevención de riscos profesionais e ambientais ao longo de todo o proceso de
realización do proxecto audiovisual (preprodución, rexistro e posprodución).

(MP0915_23) CA1.8 Aplicáronse criterios de optimización económica, funcional e organizativa na identificación dos recursos necesarios para a realización
dun proxecto audiovisual.

(MP0915_33) CA1.9 Elaborouse a documentación de planificación e de seguimento do proceso de produción dun proxecto audiovisual.

(MP0915_33) CA2.1 Elixiuse o modelo orzamentario, a aplicación informática e o procedemento de cálculo máis axeitado para a xestión económica dun
proxecto audiovisual, segundo o seu alcance, as súas dimensións e o seu financiamento (produción propia, interna, asociada ou p

(MP0915_33) CA2.2 Agrupáronse as necesidades de recursos humanos, materiais, loxísticos e de calquera outra condición en partidas orzamentarias, a
partir da análise do plan de produción do proxecto audiovisual.

(MP0915_33) CA2.3 Seleccionáronse as ofertas procedentes da consulta de catálogos de provedores de servizos para a produción audiovisual (axencias
de persoal artístico e técnico, convenios colectivos, axencias de viaxes e de transporte, empresas de alugamento, compra ou co

(MP0915_33) CA2.4 Estableceuse unha previsión de gastos que posibilite a disposición de liquidez para afrontar gastos correntes na administración e na
xestión dun proxecto audiovisual nos momentos requiridos.

(MP0915_23) CA2.4 Formalizáronse os documentos de solicitude de ofertas a provedores, tras a realización de consultas por procedementos
estandarizados a catálogos de empresas de servizos para a produción audiovisual (axencias de persoal artístico e técnico, convenios colec

(MP0915_23) CA2.5 Deducíronse, a partir da determinación de recursos, as necesidades concretas de solicitude de permisos e negociación de dereitos
para a realización dun proxecto audiovisual.

(MP0915_33) CA2.5 Proxectáronse os recursos económicos con criterios de optimización e cumprimento dos obxectivos predefinidos de prazo, custo e
calidade dun proxecto audiovisual, así como da súa adecuación ás expectativas artísticas e de explotación da produtora.

(MP0915_33) CA2.6 Confeccionouse a parte da memoria económica que consigne toda a información relativa á elaboración e a posterior xestión do
orzamento dunha produción audiovisual.

(MP0915_23) CA2.6 Estimáronse as repercusións que achega a decisión sobre o modo de produción idóneo (propio, asociado, coprodución, etc.) para a
realización dun proxecto audiovisual, e xustificáronse as vantaxes e os inconvenientes de cada opción.

(MP0915_23) CA2.7 Proxectouse o plan de fontes económicas e as formas de financiamento posibles para a realización dun proxecto audiovisual.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0915_23) CA2.8 Formalizáronse os documentos e simuláronse os trámites administrativos necesarios para a solicitude de subvencións e axudas
públicas e privadas para a produción dun proxecto audiovisual.

Os contidos mínimos esixibles son:

Funcións e estrutura organizativa da industria audiovisual: cine, vídeo, televisión, multimedia, radio e novos medios.

Tipoloxía de procesos de produción audiovisual: fases e características segundo o medio e a tecnoloxía.

Industria cinematográfica, videográfica e televisiva segundo a evolución histórica das actividades de produción audiovisual.

Organigramas e funcións profesionais na produción de produtos audiovisuais.

Procesos de produción de audiovisuais.

Programación das emisoras de radio e televisión.

Procesos de determinación da viabilidade dun proxecto audiovisual.

Tipoloxía e características dos recursos humanos, materiais e loxísticos en cada fase de produción do proxecto.

Tipoloxía e características das localizacións, os decorados, os estudios e os escenarios: criterios de selección.

Técnicas de desagregación de recursos a partir da análise do guión ou da documentación definitiva do proxecto.

Empresas do sector de produción, emisión, distribución e exhibición.

Procedementos de valoración da necesidade de permisos e xestión de dereitos para a produción de proxectos audiovisuais.

Modalidades de produción (propia, asociada e coprodución): vantaxes e inconvenientes.

Elección do modelo de plan de traballo segundo o medio e o tipo de produto: tipoloxía de modelos.

Elaboración do plan de financiamento do proxecto. Memoria económica do proxecto.

O modelo orzamentario. Os capítulos e as partidas.

Estratexias de lanzamento, marketing e publicidade.

Criterios de avaliación:

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 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. As persoas que non superasen a primeira parte da proba serán

calificadas cun cero nesta segunda parte.

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

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: Realizar o deseño del control orzamentario do proxecto 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  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 Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe 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 (*)

MP0918 Planificación de proxectos de espectáculos e eventos 02020/2021 0213

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA EVA ALONSO ÁLVAREZ,ANTÓN FIGUEIRA TENREIRO (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 a viabilidade do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo en conta a relación entre os seus obxectivos artísticos e económicos,
e os procesos necesarios para levar a cabo a súa produción.
RA2 - Determina os recursos técnicos, os medios loxísticos e os espazos e instalacións necesarios para a posta en marcha dun proxecto de artes
escénicas, musical ou evento, diferenciando as súas características funcionais e operativas, e relacionándoas co tipo de produto.
RA3 - Determina os recursos humanos técnicos e artísticos necesarios para a posta en marcha do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo
en conta a relación das súas características profesionais co cumprimento dos requisitos técnicos, económicos e artísticos establecidos.
RA4 - Designa o plan de produción dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento, adecuando as técnicas de planificación ao tipo de espectáculo ou
evento, e xustificando o proceso metodolóxico aplicado no seu deseño e as decisións tomadas.
RA5 - Elabora o orzamento dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo en conta a relación do custo das partidas e dos conceptos que o
integran cos estándares habituais do sector e os prezos de mercado.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Especificáronse as características de tipoloxía e estrutura organizativa e funcional das empresas do sector da produción de espectáculos e eventos,
diferenciándoas pola súa titularidade, a entidade xurídica, as condicións de estabilidade empresarial, as d

CA1.2 Determinouse a viabilidade dramática ou comunicativa dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento, a partir do estudo da súa
documentación e do seu contido, da súa estrutura narrativa, do formato, do xénero, do estilo e da proposta dramatúrxica ou c

CA1.4 Definíronse as responsabilidades e as funcións profesionais que interveñen na produción dunha obra de artes escénicas, musical ou evento,
realizando diagramas funcionais do proceso de produción con vistas á súa valoración e posterior realización.

CA2.1 Definíronse os recursos técnicos, luminotécnicos, sonoros e audiovisuais precisos para a realización dun espectáculo de artes escénicas, musical
ou evento, valorando as súas prestacións, a funcionalidade, as aplicacións e a súa adaptación ao proxecto técn

CA2.2 Determináronse os procedementos para a obtención ou a contratación dos medios técnicos e artísticos, e as necesidades de transporte,
aloxamento, manutención, cátering, almacenaxe, servizos de seguridade e atención ao público.

CA2.4 Determináronse as prestacións e a funcionalidade dos elementos materiais escénicos necesarios para a posta en marcha do proxecto (decorados,
vestiario e atrezo).

CA2.6 Decidíronse as modalidades de aprovisionamento de recursos materiais para o espectáculo en vivo ou evento, con empresas subministradoras e de
servizos, diferenciando entre compra, alugamento, leasing ou renting.

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

CA3.4 Definíronse as modalidades de contratación do persoal técnico e artístico que intervén no proceso de produción dun espectáculo ou evento,
considerando as estratexias de negociación e a adecuación dos contratos á regulamentación laboral do sector.

CA4.1 Contabilizouse o tempo necesario para a realización dos procesos que concorren na realización dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento
(preparación, ensaios, montaxe, representación, desmontaxe, pechamento e balance).

CA4.4 Prevíronse solucións ou actividades alternativas en caso de continxencias xurdidas durante as fases da produción do proxecto, tanto nas de
preparación como na representación en local estable ou en xira.

CA4.5 Contrastouse o plan de produción co orzamento dispoñible, o cumprimento dos prazos e a consecución dos requisitos de calidade establecidos no
proxecto.

CA4.6 Deseñouse un plan de emerxencia e evacuación que recolla as medidas de seguridade e a prevención de riscos laborais segundo as características
do recinto, os medios técnicos que se vaian utilizar e a normativa específica de seguridade en locais de pública concorrencia

CA5.2 Determináronse os capítulos e as partidas orzamentarias estandarizadas segundo a tipoloxía e a dimensión do espectáculo ou evento.

CA5.4 Valoráronse economicamente, a prezos de mercado e segundo o estándar de produción elixido, as partidas orzamentarias que integran o
orzamento do proxecto de espectáculos ou evento.

CA5.5 Realizouse a proxección de ingresos (por disposición de recursos propios ou alleos, por recadación na venda de entradas ou outros sistemas) e de
gastos (na produción e na representación en local estable ou en xira), para calcular a disposición de liquidez

CA5.6 Proxectáronse os recursos económicos con criterios de optimización e cumprimento dos obxectivos predefinidos de prazo, custo e calidade dun
proxecto de espectáculo ou evento.
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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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Avalía a viabilidade do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo en conta a relación entre os seus obxectivos artísticos e económicos,
e os procesos necesarios para levar a cabo a súa produción.
RA2 - Determina os recursos técnicos, os medios loxísticos e os espazos e instalacións necesarios para a posta en marcha dun proxecto de artes
escénicas, musical ou evento, diferenciando as súas características funcionais e operativas, e relacionándoas co tipo de produto.
RA3 - Determina os recursos humanos técnicos e artísticos necesarios para a posta en marcha do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo
en conta a relación das súas características profesionais co cumprimento dos requisitos técnicos, económicos e artísticos establecidos.
RA4 - Designa o plan de produción dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento, adecuando as técnicas de planificación ao tipo de espectáculo ou
evento, e xustificando o proceso metodolóxico aplicado no seu deseño e as decisións tomadas.
RA5 - Elabora o orzamento dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo en conta a relación do custo das partidas e dos conceptos que o
integran cos estándares habituais do sector e os prezos de mercado.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Valoráronse as particularidades socioeconómicas da produción escénica en Galicia (demanda de produtos escénicos, renda galega en relación á
media española e porcentaxe desta destinada ao lecer, avellentamento da poboación e hábitat disperso), á hora de es

CA1.5 Valorouse a idoneidade do recinto específico proposto para a representación do espectáculo ou evento, a partir do estudo da documentación
dispoñible de tipo técnico e loxístico, e de visitas técnicas aos espazos de representación.

CA1.6 Estimáronse os requisitos administrativos necesarios en materia de dereitos de autor, permisos, seguros, protección ambiental e uso dos recintos
de representación do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, a partir da análise da súa documentación.

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

CA2.3 Especificáronse as condicións que deben cumprir os espazos de representación e as súas instalacións para a posta en marcha do espectáculo ou
evento, tanto en recintos destinados a exhibicións regulares como nos non preparados (espazos de configuración púb

CA2.5 Formalizouse a documentación técnica precisa para o control dos recursos técnicos, os medios loxísticos, os espazos, as instalacións e os
elementos materiais escénicos do proxecto.

CA3.1 Realizouse o desagregación de persoal técnico e artístico necesario para a posta en marcha do proxecto, reflectíndoo en organigramas adaptados á
natureza dos espectáculos ou eventos (teatro, danza, ópera, circo, concerto ao aire libre, mitin, presentación

CA3.3 Estableceuse un procedemento para a realización de probas de casting, audición, visión, etc., para a selección de actores e actrices, cantantes,
músicos e músicas, bailaríns e bailarinas, presentadores e presentadoras, e diferentes intérpretes e interveni

CA3.5 Estableceuse un sistema para a elaboración da documentación relativa aos procesos administrativos e fiscais necesarios para a contratación de
persoal técnico e artístico, así como a relativa ao cumprimento da lexislación de propiedade intelectual e cesión

CA4.2 Elaboráronse os plans de traballo parciais das actividades implicadas na realización do espectáculo ou evento, considerando as necesidades de
dirección artística, dirección técnica, rexedoría e protocolo, e revisando a súa concordancia co orzamento e cos

CA4.3 Realizouse o plan de produción do proxecto, que integra os plans de traballo parciais das actividades que se vaian desenvolver e os recursos
necesarios, empregando aplicacións informáticas especializadas na xestión de proxectos de espectáculos e eventos.

CA4.7 Elaborouse a documentación de planificación e a necesaria para o seguimento do proceso de produción do proxecto de espectáculo ou evento.

CA5.1 Seleccionouse o modelo orzamentario, a aplicación informática e o procedemento de cálculo máis acaído para a xestión económica dun proxecto de
espectáculo ou evento, segundo a súa tipoloxía, a dimensión e a especificidade do seu financiamento.

CA5.3 Seleccionáronse as ofertas procedentes da consulta de catálogos de provedores, empresas de servizos e bases de datos de recursos para as
actividades propias das artes escénicas, producións musicais e eventos.

CA5.7 Confeccionouse a parte da memoria económica que consigne toda a información relativa á elaboración e á posterior xestión do orzamento do
proxecto de espectáculo ou evento.
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1.  Viabilidade dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento

- Coñecer a tipoloxía dos espectáculos e eventos que existen.

- Identificar as características das empresas do sector de espectáculos e eventos.

- Determinar a viabilidade dun proxecto do mundo do espectáculo e eventos.

2. Proceso de producción dun espectáculo.

- Coñecer o proceso e as fases de elaboración dun proxecto de espectáculo ou evento.

- Elaborar plans de traballo para poñer en marcha un proxecto.

- Coñecer a documentación necesaria para a planificación dun proxecto.

- Determinar os recursos humanos, materiais e temporais que cumpran no desenvolvemento de cada tarefa.

- Xestionar proxectos de espectáculos e eventos: aplicación de diagramas de Gantt e Pert.

- Coñecer os recursos e alternativas para a resolución de conflictos na fase de planificación dun espectáculo ou evento.

3. Espacios escénicos, salas e outros escenarios alternativos.

- Distinguir a idoniedade dun recinto específico para a representación dun espectáculo ou evento.

- Definir as características dos distintos tipos de espazos escénicos existentes.

- Coñecer o proceso de contratación de espazos para a representación do espectáculo ou evento.

- Deseñar un plan de emerxencia e evacuación de espazos escénicos.

4. Recursos humanos e técnicos.

- Coñecer as características dos recursos técnicos necesarios para a materialización dun proxecto.

- Definir as funcións e tarefas dos equipos humanos técnicos e artísticos en espectáculos e eventos.

- Coñecer os procesos de contratación dos medios técnicos e artísticos.

- Realizar procesos de selección de persoal técnico e artístico.

- Coñecer o proceso de contratación do persoal técnico e artístico para un espectáculo ou evento.

5. Xestión dun espectáculo. Financiamento e orzamento.

- Aplicar o marco legal dos espectáculos ou eventos a un proxecto.

- Determinar a viabilidade económica dun proxecto.

- Coñecer os modelos de orzamentos segundo o tipo de espectáculo ou evento.

- Elaborar a documentación relativa aos procesos administrativos, fiscais e legais necesarios para contratación do persoal técnico e artístico.

- Coñecer catálogos de provedores, empresas de servizos e bases de datos da industria do espectáculo e eventos: criterios de selección de

ofertas.

- Identificar os capítulos e as partidas orzamentarias nun proxecto escénico ou evento.

- Realizar unha memoria económica dun espectáculo ou evento.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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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 prueba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtidas no

taboleiro de anuncios  do centro.

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, que terá carácter eliminatario, constará de 100 preguntas de resposta curta. 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:

- Esta proba consistirá na resolución de supostos prácticos nas que os alumnos demostrará os coñecementos teórico-prácticos adquiridos no

módulo.

- Exemplos de exercicios: elaboración dun orzamento dun espectáculo, creación dun listado de necesidades...
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- 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. O alumnado

empregará bolígrafo azul ou negro para a realización da mesma.

- A duración para esta proba será de 90 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 Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe 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 (*)

MP0920 Recursos expresivos audiovisuais e escénicos 02020/2021 0187

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

Profesorado asignado ao módulo TERESA BARBERENA FERNÁNDEZ,MARÍA TERESA SEOANE VILABOA (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 - Valora os recursos expresivos utilizados en imaxe fixa e producións audiovisuais, tendo en conta a relación entre as súas características funcionais
e a consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto.
RA2 - Resolve situacións audiovisuais, aplicando técnicas estandarizadas de linguaxe audiovisual e valorando os elementos que garantan o mantemento
da continuidade narrativa e formal nunha produción audiovisual.
RA3 - Designa a banda sonora dun produto audiovisual ou programa de radio, aplicando os recursos expresivos da linguaxe sonora e relacionando as
súas posibilidades de articulación e combinación.
RA4 - Avalía as características da posta en escena dunha obra audiovisual, analizando as relacións establecidas entre os elementos que a compoñen,
segundo a intencionalidade do proxecto e a súa época histórica.
RA5 - Determina a viabilidade dun guión audiovisual a partir do recoñecemento da súa estrutura narrativa e a súa idea temática, tendo en conta a relación
entre o proceso construtivo e as posibilidades expresivas dos códigos empregados.
RA6 - Resolve situacións escénicas, aplicando técnicas estandarizadas de linguaxe do espectáculo e dos eventos, tendo en conta a relación entre as súas
características funcionais e a consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto.
RA7 - Avalía as características da posta en escena dun espectáculo ou evento, tendo en conta a relación da intencionalidade narrativa e expresiva da
representación cos obxectivos do proxecto e a época histórica da súa creación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse adecuadamente a tipoloxía de xénero e as súas características específicas, así como a intencionalidade comunicativa e os códigos
expresivos empregados na realización de distintos produtos audiovisuais, a partir da súa visión e da súa análise

CA1.2 Valoráronse as características expresivas da imaxe fixa e móbil e as súas calidades plásticas, funcionais, semánticas e técnicas, en composicións
fotográficas e produtos audiovisuais.

CA1.3 Valoráronse as consecuencias comunicativas que a utilización formal e expresiva do encadramento adoptado, o ángulo de cámara e os seus
movementos introducen na resolución de diversas situacións audiovisuais.

CA1.4 Relacionouse o valor expresivo e comunicativo dos conceptos espaciais da imaxe, tales como o campo, o fóra de campo e os movementos interno
e externo dos planos, coa interpretación do relato audiovisual.

CA1.5 Xustificáronse as repercusións expresivas e funcionais que a adopción dunhas formas ou outras de composición achega respecto á comprensión e
a interpretación, por parte do espectador, de distintas escenas encadradas.

CA1.6 Valorouse a intencionalidade e as consecuencias comunicativas resultantes da aplicación de técnicas de manipulación a mensaxes de imaxe fixa e
audiovisual.

CA2.1 Valoráronse as consecuencias da aplicación correcta ou incorrecta das técnicas de mantemento da continuidade (narrativa, perceptiva, formal, de
movemento, de acción, de dirección, etc.) a distintos relatos audiovisuais.

CA2.2 Relacionouse a funcionalidade narrativa e expresiva dos efectos e os signos de puntuación, así como a súa corrección técnica, coa axeitada
transmisión da mensaxe nunha produción audiovisual.

CA2.3 Aplicáronse as técnicas de realización de continuidade á resolución de situacións con desprazamento dun suxeito e con tomas de un, dous ou máis
personaxes.

CA2.4 Diferenciáronse as achegas máis significativas producidas na evolución histórica das teorías da montaxe audiovisual.

CA2.5 Analizouse a montaxe dun produto audiovisual, xustificando o tratamento do tempo e do espazo, e a súa adecuación ao tema ou ao contido do
produto.

CA2.6 Achegáronse solucións creativas mediante a aplicación dos recursos expresivos da linguaxe á resolución de diversas situacións audiovisuais.

CA3.1 Especificouse o valor funcional, expresivo e comunicativo dos recursos sonoros empregados na construción da banda sonora dunha produción
audiovisual ou radiofónica.

CA3.2 Diferenciáronse as achegas tecnolóxicas e expresivas que a compoñente sonora supuxo no proceso de transformación do cine mudo ao cine
sonoro.

CA3.3 Desagregouse a banda sonora dunha produción audiovisual para clasificar os recursos específicos de linguaxe sonora empregados na súa
construción.

CA3.4 Diferenciáronse as características estruturais, expresivas e funcionais dos xéneros radiofónicos, a partir da análise das grellas de programación de
distintas emisoras de radio.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.1 Relacionáronse as funcións técnicas, expresivas e comunicativas que cumpren os elementos que compoñen a posta en escena dunha obra
audiovisual.

CA4.2 Avaliouse a idoneidade do compoñente escenográfico dunha obra audiovisual a partir do estudo da súa ambientación e dos elementos que
conforman a súa decoración e o seu atrezo.

CA4.3 Valorouse a consecución dos obxectivos expresivos e comunicativos que nunha obra audiovisual achega a elección do seu cromatismo e da súa
iluminación.

CA4.4 Determinouse a idoneidade do vestiario, a maquillaxe, a caracterización e outros elementos estilísticos que afectan a posta en escena dunha obra
audiovisual.

CA4.5 Distinguíronse as funcións dos códigos xestuais e da linguaxe corporal empregados como recursos expresivos e comunicativos na interpretación
dunha obra en cine e en televisión.

CA4.6 Relacionouse a evolución técnica e expresiva experimentada historicamente polo cine e a televisión, coas formas e os modos actuais de utilización
da posta en escena.

CA5.1 Especificáronse as características diferenciais dos tipos e dos formatos de guións audiovisuais de utilización na industria audiovisual.

CA5.2 Valoráronse os procesos, as características, as vantaxes e as dificultades que presenta a adaptación dunha obra literaria preexistente a un guión
audiovisual.

CA5.6 Avaliouse a viabilidade de realización dun guión a partir da análise da súa estrutura e da determinación da súa necesidade de recursos nun
contexto de produción predeterminado.

CA6.1 Especificouse a tipoloxía do produto, a intencionalidade comunicativa, o tema, o argumento e a estrutura dramática, narrativa ou comunicativa do
espectáculo ou evento, a partir da análise do seu guión, o seu libreto ou a súa partitura.

CA6.2 Valoráronse as características expresivas dos elementos constitutivos das linguaxes escénicas e as súas calidades plásticas, funcionais,
semánticas e técnicas, a partir da análise dun espectáculo ou evento.

CA6.3 Definíronse as características tipolóxicas e descritivas dos personaxes e dos intervenientes necesarios para a posta en marcha dun proxecto de
espectáculos ou evento.

CA6.4 Valoráronse as posibilidades de emprego de técnicas interpretativas ata elixir a idónea para a consecución dos obxectivos comunicativos do
proxecto.

CA7.1 Diferenciáronse as características distintivas das escolas e os movementos artísticos e profesionais máis significativos relacionados coas artes
escénicas, con perspectiva histórica e contemporánea.

CA7.2 Relacionouse a evolución técnica e expresiva experimentada historicamente polas artes escénicas e os espectáculos ou eventos, coas formas e os
modos actuais de concreción da posta en escena.

CA7.3 Especificáronse as funcións técnicas, expresivas e comunicativas que cumpren os elementos que compoñen a posta en escena dun espectáculo ou
evento.

CA7.4 Determináronse as características da posta en escena dun espectáculo, considerando o seu contexto histórico, a partir da lectura e a análise da
documentación do proxecto.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Valora os recursos expresivos utilizados en imaxe fixa e producións audiovisuais, tendo en conta a relación entre as súas características funcionais
e a consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto.
RA2 - Resolve situacións audiovisuais, aplicando técnicas estandarizadas de linguaxe audiovisual e valorando os elementos que garantan o mantemento
da continuidade narrativa e formal nunha produción audiovisual.
RA3 - Designa a banda sonora dun produto audiovisual ou programa de radio, aplicando os recursos expresivos da linguaxe sonora e relacionando as
súas posibilidades de articulación e combinación.
RA4 - Avalía as características da posta en escena dunha obra audiovisual, analizando as relacións establecidas entre os elementos que a compoñen,
segundo a intencionalidade do proxecto e a súa época histórica.
RA5 - Determina a viabilidade dun guión audiovisual a partir do recoñecemento da súa estrutura narrativa e a súa idea temática, tendo en conta a relación
entre o proceso construtivo e as posibilidades expresivas dos códigos empregados.
RA6 - Resolve situacións escénicas, aplicando técnicas estandarizadas de linguaxe do espectáculo e dos eventos, tendo en conta a relación entre as súas
características funcionais e a consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto.
RA7 - Avalía as características da posta en escena dun espectáculo ou evento, tendo en conta a relación da intencionalidade narrativa e expresiva da
representación cos obxectivos do proxecto e a época histórica da súa creación.
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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

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Valoráronse as consecuencias comunicativas que a utilización formal e expresiva do encadramento adoptado, o ángulo de cámara e os seus
movementos introducen na resolución de diversas situacións audiovisuais.

CA1.4 Relacionouse o valor expresivo e comunicativo dos conceptos espaciais da imaxe, tales como o campo, o fóra de campo e os movementos interno
e externo dos planos, coa interpretación do relato audiovisual.

CA2.1 Valoráronse as consecuencias da aplicación correcta ou incorrecta das técnicas de mantemento da continuidade (narrativa, perceptiva, formal, de
movemento, de acción, de dirección, etc.) a distintos relatos audiovisuais.

CA2.5 Analizouse a montaxe dun produto audiovisual, xustificando o tratamento do tempo e do espazo, e a súa adecuación ao tema ou ao contido do
produto.

CA2.6 Achegáronse solucións creativas mediante a aplicación dos recursos expresivos da linguaxe á resolución de diversas situacións audiovisuais.

CA3.3 Desagregouse a banda sonora dunha produción audiovisual para clasificar os recursos específicos de linguaxe sonora empregados na súa
construción.

CA3.5 Deseñouse a banda sonora dun produto audiovisual e dun programa de radio, dando resposta aos seus requisitos comunicativos

CA4.2 Avaliouse a idoneidade do compoñente escenográfico dunha obra audiovisual a partir do estudo da súa ambientación e dos elementos que
conforman a súa decoración e o seu atrezo.

CA4.5 Distinguíronse as funcións dos códigos xestuais e da linguaxe corporal empregados como recursos expresivos e comunicativos na interpretación
dunha obra en cine e en televisión.

CA4.6 Relacionouse a evolución técnica e expresiva experimentada historicamente polo cine e a televisión, coas formas e os modos actuais de utilización
da posta en escena.

CA5.3 Caracterizouse a estrutura narrativa e a idea temática dun guión audiovisual de ficción, a partir da súa análise.

CA5.4 Construíuse o guión literario dunha secuencia dramática seguindo as fases estandarizadas (determinación da idea, documentación, story line,
argumento e tratamento).

CA5.5 Realizouse o proceso de transformación dunha secuencia dramática, extraída parcialmente dun guión literario, a estrutura propia de guión técnico e
a storyboard.

CA6.5 Especificáronse as características do vestiario, a maquillaxe e a caracterización para a posta en escena do proxecto de espectáculo ou evento, a
partir da análise do guión, o libreto ou a partitura.

CA6.6 Desenvolveuse o proceso completo de adaptación dunha secuencia dramática dun libreto a guión técnico.

CA6.7 Desenvolveuse o proceso completo de creación dunha escaleta para a presentación dun produto nun evento ou espectáculo multimedia.

CA7.4 Determináronse as características da posta en escena dun espectáculo, considerando o seu contexto histórico, a partir da lectura e a análise da
documentación do proxecto.

CA7.5 Determinouse a idoneidade dos esquemas e dos elementos de iluminación destinados á consecución da intencionalidade expresiva e comunicativa
dun espectáculo ou evento.

CA7.6 Especificáronse as características dos elementos musicais, sonoros, audiovisuais ou de calquera outro tipo que interveñen na posta en escena dun
espectáculo ou evento.

CA7.7 Caracterizáronse as técnicas e os materiais destinados a vestir o escenario dun proxecto de espectáculo ou evento.

BC1: Valoración dos recursos expresivos utilizados en producións audiovisuais.

Análise dos xéneros audiovisuais

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

Xéneros multimedia e videoxogos.

Novos medios: internet, teléfonos móbiles e outras pantallas.

Técnicas de creación de mensaxes a partir do estudo das características básicas da imaxe.

Técnicas de fragmentación do espazo escénico:

Plano, toma, escena e secuencia.

     Tipoloxía e características do plano.

      Técnicas de planificación da escena.

O movemento na análise e na construción de mensaxes audiovisuais: movementos de cámara e angulación de cámara.

Procedementos de construción de xeografías suxeridas: campo e fóra de campo.

Técnicas de composición aplicadas á realización de produtos audiovisuais.

Metodoloxía de análise de produtos audiovisuais.

BC2. Resolución de situacións audiovisuais.

Técnicas de mantemento da continuidade nos relatos audiovisuais: tipos de continuidade; signos de puntuación e transición.

Procedementos de articulación do espazo-tempo no relato: elipses.

Técnicas básicas de realización audiovisual: eixe de acción, plano máster, plano e contraplano e campo e contracampo.

Técnicas de realización de continuidade no desprazamento dun personaxe: concepto e evolución histórica; tempo e espazo na montaxe.

Técnicas de realización de continuidade nas tomas de un e de dous suxeitos estáticos, e de dous, tres ou máis personaxes.

Aplicación de técnicas de montaxe.

BC3. Deseño de bandas sonoras.

Análise dos fundamentos expresivos do son:

Paso do cine mudo ao sonoro.

 Valores expresivos e funcionais dos códigos sonoros.

 Aplicación das dimensións espazo-temporais do son á construción de bandas sonoras: ritmo, fidelidade e sincronismo; son diexético e non

diexético.

Técnicas de construción da banda sonora.

Técnicas de realización de programas de radio:

       Xéneros radiofónicos.

      Signos de puntuación na radio: sintonía, cortina, indicativo e golpe musical.

Guión de radio e escaleta.

BC4. Avaliación das características da posta en escena de obras audiovisuais.

 Funcións técnicas, expresivas e comunicativas da posta en escena.

 Técnicas escenográficas: iluminación, ambientación, decoración, atrezzo, maquillaxe, caracterización e peiteado.

 Similitudes e diferenzas da posta en escena segundo o medio: cine, televisión, multimedia, videoxogos e novos medios.

BC5. Determinación de guións audiovisuais.

 Tipos e formatos de guións audiovisuais: ficción, reportaxe e documental, produción multimedia e videoxogo.

 Técnicas narrativas aplicadas á construción de relatos audiovisuais de ficción:

      Conflito e intriga básica.

      Estrutura tripartita.
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      Trama e subtrama.

      Características e tipoloxías dos personaxes.

      Diálogo audiovisual.

Proceso de construción do guión literario: idea, documentación, trama, sinopse argumental e tratamento.

Proceso de transformación do guión literario a guión técnico: planificación.

Técnicas de construción do guión gráfico (storyboard).

BC6. Resolución de situacións escénicas.

Tipoloxía dos espectáculos e eventos.

Características dos guións, escaletas, libretos e partituras de uso en espectáculos e eventos.

Funcións dos códigos xestuais interpretativos nos espectáculos.

Funcións do vestiario, a maquillaxe, a caracterización, o peiteado e outros elementos estilísticos.

Metodoloxía de análise da estrutura dramática e da estrutura narrativa do texto en proxectos de espectáculos e eventos.

BC7. Avaliación das características da posta en escena dun espectáculo ou evento.

Evolución histórica das escolas e os movementos artísticos e profesionais nos espectáculos e eventos.

 Elementos escénicos.

Valor expresivo dos elementos escenográficos en espectáculos e eventos: decorado e aderezos.

Funcións da música, os sons, os audiovisuais e outros elementos na linguaxe escénica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Primeira proba:

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

esta parte.

Proba teórica: preguntas de resposta curta, tipo test ou de desenvolvemento (50 preguntas).

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 puntación igual ou superior a cinco puntos.

O tempo máximo para a realización da proba será de dúas horas.

Esta parte suporá o 60% da nota e debe superarse para pasar a segunda proba.

Segunda proba:

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

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

programación para esta parte. Esta parte consistirá na análise dunha imaxe ou dunha peza audiovisual.

O 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 persoas que non superasen a primeira parte da proba serán calificadas cun

cero nesta segunda parte.

Esta proba suporá o 40% da nota.
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da 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 do módulo cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa

superación as persoas candidatas deberán obter unha puntación igual ou superior a cinco puntos. O tempo máximo para a realización da proba é

de 2 horas.Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación expoñerán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no

taboleiro de anuncios.

4.b) 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 supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na

programación para esta parte. O 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 persoas que non superasen a primeira parte

da proba serán calificadas  cun cero nesta segunda parte. O tempo máximo para a realización da proba será de tres horas. As comisións de

avaliación exporán as puntuacións obtidas no taboleiro de anuncios del centro.
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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 Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe 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 (*)

MP0916 Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia 02020/2021 0157

MP0916_12 Selección e xestión dos recursos dun proxecto audiovisual 02020/2021 0100

MP0916_22 Control e verificación dos procesos de traballo do proxecto
audiovisual

02020/2021 057

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

Profesorado asignado ao módulo TERESA BARBERENA FERNÁNDEZ,MARÍA TERESA SEOANE VILABOA (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

(MP0916_22) RA1 - Designa o procedemento de xestión e supervisión da rodaxe ou da gravación dun proxecto de cine ou vídeo, e da produción dun
multimedia, tendo en conta a relación entre as actividades e as variables que interveñen no proceso.
(MP0916_12) RA1 - Establece os procedementos de selección e xestión dos recursos humanos dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, relacionando
as capacidades e as responsabilidades profesionais coa consecución dos obxectivos do proxecto.
(MP0916_12) RA2 - Designa o sistema de recepción, control e seguimento dos recursos técnicos, materiais e loxísticos que interveñen no proceso de
produción dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, diferenciando as relacións que se establecen cos tipos de empresas provedoras de servizos.
(MP0916_22) RA2 - Designa o procedemento de xestión dos procesos de montaxe e posprodución dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, tendo en
conta a relación entre as actividades e as variables que interveñen.
(MP0916_12) RA3 - Establece o sistema de xestión de estudios e localizacións, e dos seus decorados, e resolve a obtención de permisos e o control de
tempos e calidades de execución ou adaptación, seguindo os criterios estéticos e económicos establecidos no proxecto de cine, vídeo ou multimedia.
(MP0916_12) RA4 - Establece o sistema de xestión dos recursos económicos dispoñibles para a realización dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia,
tendo en conta a relación entre as condicións de xestión e o obxectivo de finalización do proxecto, nos prazos, nas calidades e cos orzamentos
establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0916_22) CA1.1 Realizouse o plan de citacións e convocatorias ao persoal artístico e técnico, con garantía da súa difusión coa antelación precisa, e
realizáronse as comprobacións necesarias.

(MP0916_12) CA1.1 Estableceuse o plan de selección e contratación dos recursos humanos técnicos necesarios para a produción dun proxecto
audiovisual, a partir do estudo da documentación e do plan de produción, e da valoración do perfil profesional e a modalidade de contrat

(MP0916_22) CA1.2 Estableceuse a aplicación e o seguimento do plan de ensaios para a consecución dos resultados previstos pola dirección ou a
realización, axustando o proceso técnico e efectuando as probas de vestiario, maquillaxe, caracterización e peiteado.

(MP0916_12) CA1.2 Planificáronse os procesos de realización das probas de casting para a selección do persoal artístico segundo os perfís solicitados,
logo da consulta con catálogos de actores e actrices, axencias e representantes, definindo a tipoloxía de probas, a orde d
(MP0916_22) CA1.3 Deseñouse o procedemento de control dos procesos de produción dun proxecto multimedia, de animación 2D ou 3D, interactivo ou
videoxogo, de xeito que se garanta o seguimento e o control de todas as fases intermedias ata a disposición dos materiais para a súa montaxe,
posprodución e sonorización
(MP0916_12) CA1.3 Estableceuse un sistema para comprobar a capacidade, a idoneidade e a dispoñibilidade dos recursos humanos técnicos e artísticos
respecto aos requisitos da produción e o plan de traballo.

(MP0916_22) CA1.4 Planificouse o plan de seguridade da produción, logo da solicitude de servizos ás forzas de orde pública ou a través da contratación
dos servizos de empresas especializadas.

(MP0916_12) CA1.4 Definíronse as responsabilidades profesionais do persoal técnico e artístico que cumpra introducir nas cláusulas dos contratos que se
vaian realizar, axustándoas aos convenios colectivos, a cotización dos artistas (cachets), as categorías profesionais e a

(MP0916_22) CA1.5 Deseñouse un procedemento para asegurar o cumprimento das cláusulas recollidas nos contratos co persoal técnico e artístico, e con
empresas provedoras de materiais, equipamentos e servizos

(MP0916_22) CA1.6 Estableceuse un sistema de control do cumprimento do plan de produción do programa, responsabilizándose da garda e do control
dos materiais audiovisuais xerados durante o proceso.

(MP0916_22) CA1.7 Preparouse o parte de traballo diario e elaborouse a orde de traballo para o día seguinte, tendo en conta a responsabilidade
compartida co equipo de dirección ou realización, e suxeríronse solucións alternativas para a resolución de continxencias.

(MP0916_22) CA2.1 Estableceuse o procedemento de xestión e supervisión da aplicación do plan de montaxe, posprodución e sonorización do proxecto,
especificando as características e a tipoloxía de equipamentos e salas de montaxe, os efectos que se vaian aplicar, os procesos

(MP0916_22) CA2.2 Definiuse o sistema de entrega e recepción dos fluxos de materiais audiovisuais, así como a súa distribución no tempo, entre os
departamentos implicados na montaxe, na posprodución e na sonorización do proxecto (montaxe de imaxe e de audio, gravación de s

(MP0916_22) CA2.3 Estableceuse un sistema para o control dos requisitos de calidade do produto final, tendo en conta a valoración interna e a entrega de
produtos intermedios e finais para a súa validación por actores externos, os prazos de tempo e a extensión de recursos n

(MP0916_12) CA2.3 Definíronse as relacións con distintos tipos de empresas externas de servizos, segundo a necesidade da súa intervención en cada
fase do proxecto, redactando as cláusulas contractuais e as condicións dos seus servizos.

(MP0916_12) CA2.4 Documentáronse as características dos efectos especiais que cumpra realizar na rodaxe ou gravación do proxecto, recollendo as
condicións de seguridade que levan consigo.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0916_22) CA2.4 Supervisouse o cumprimento dos protocolos de navegación de produtos multimedia e interactivos, así como a realización e a
validación dos procesos de autoría.

(MP0916_12) CA2.5 Adaptouse o plan de traballo ás condicións de dispoñibilidade e operatividade dos recursos definitivos, remarcando e dando solucións
organizativas aos cambios producidos.

(MP0916_22) CA2.5 Especificáronse as características técnicas do produto final segundo as normas estandarizadas de entrega de produtos audiovisuais e
multimedia, tales como especificidade da masterización, a súa canle de explotación ou difusión e o cumprimento das normas P

(MP0916_12) CA2.6 Redactáronse os contratos dos recursos materiais, técnicos e loxísticos, optimizando o orzamento e valorando as condicións de
pagamento máis favorables.

(MP0916_22) CA2.6 Deseñouse e supervisouse o proceso de obtención dun tráiler ou calquera outro elemento audiovisual adecuado á promoción do
produto de cine, vídeo ou multimedia

(MP0916_12) CA3.2 Verificáronse e documentáronse, a partir do estudo da ficha ou do informe de localización e do seu contraste no lugar, as condicións
de adaptación do espazo ás necesidades do proxecto e a súa dispoñibilidade.

(MP0916_12) CA3.3 Realizáronse os procesos documentais para a obtención de permisos para a utilización de localizacións, diferenciando entre públicas
e privadas.

(MP0916_12) CA3.4 Determináronse as necesidades escenográficas e marcouse o procedemento e os prazos para a construción e a instalación de
decorados e elementos de ambientación, axustándose ao estándar de calidade establecido.

(MP0916_12) CA3.5 Redactáronse as cláusulas dos contratos para o uso de estudios e localizacións, tendo en conta os tempos precisos para a súa
adaptación escenográfica e técnica, e o seu axuste ao orzamento da produción.

(MP0916_12) CA3.6 Concretouse a modalidade dos efectos especiais que cumpra realizar no estudio ou na localización durante a rodaxe ou a gravación,
planificando a súa realización e relacionando a súa operación coas características técnicas e espaciais.

(MP0916_12) CA4.1 Redactáronse as cláusulas dos seguros aplicables á produción de proxectos de cine, vídeo ou multimedia (de responsabilidade civil,
de negativo, de perda do material, de bo fin, etc.) co obxectivo de salvagardar a solvencia económica do proxecto.

(MP0916_12) CA4.2 Concretáronse os procedementos administrativos e contables aplicables á administración e á xestión dun proxecto de cine, vídeo ou
multimedia, para garantir a dispoñibilidade e o control dos recursos económicos.

(MP0916_12) CA4.3 Deseñouse un plan de seguimento do gasto en cada fase do proceso, identificado as partidas de gastos que lle corresponden

(MP0916_12) CA4.4 Estableceuse o calendario de pagamentos para a xestión económica do proxecto, acoutando as cantidades económicas necesarias
en cada momento.

(MP0916_12) CA4.5 Xestionáronse os documentos necesarios para a obtención de axudas públicas para a produción do proxecto de cine, vídeo ou
espectáculo.

(MP0916_12) CA4.7 Xestionouse a documentación relativa á obtención de permisos para a utilización de contidos suxeitos, dereitos de autor ou
propiedade de terceiros.

(MP0916_12) CA4.8 Realizouse un balance económico para a comparación das realizacións con respecto ás previsións, e propuxéronse accións
correctoras ante desviacións.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0916_22) RA1 - Designa o procedemento de xestión e supervisión da rodaxe ou da gravación dun proxecto de cine ou vídeo, e da produción dun
multimedia, tendo en conta a relación entre as actividades e as variables que interveñen no proceso.
(MP0916_12) RA1 - Establece os procedementos de selección e xestión dos recursos humanos dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, relacionando
as capacidades e as responsabilidades profesionais coa consecución dos obxectivos do proxecto.
(MP0916_12) RA2 - Designa o sistema de recepción, control e seguimento dos recursos técnicos, materiais e loxísticos que interveñen no proceso de
produción dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, diferenciando as relacións que se establecen cos tipos de empresas provedoras de servizos.
(MP0916_22) RA2 - Designa o procedemento de xestión dos procesos de montaxe e posprodución dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, tendo en
conta a relación entre as actividades e as variables que interveñen.
(MP0916_12) RA3 - Establece o sistema de xestión de estudios e localizacións, e dos seus decorados, e resolve a obtención de permisos e o control de
tempos e calidades de execución ou adaptación, seguindo os criterios estéticos e económicos establecidos no proxecto de cine, vídeo ou multimedia.
(MP0916_12) RA4 - Establece o sistema de xestión dos recursos económicos dispoñibles para a realización dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia,
tendo en conta a relación entre as condicións de xestión e o obxectivo de finalización do proxecto, nos prazos, nas calidades e cos orzamentos
establecidos.
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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

Criterios de avaliación do currículo

(MP0916_22) CA1.1 Realizouse o plan de citacións e convocatorias ao persoal artístico e técnico, con garantía da súa difusión coa antelación precisa, e
realizáronse as comprobacións necesarias.

(MP0916_12) CA1.2 Planificáronse os procesos de realización das probas de casting para a selección do persoal artístico segundo os perfís solicitados,
logo da consulta con catálogos de actores e actrices, axencias e representantes, definindo a tipoloxía de probas, a orde d
(MP0916_22) CA1.3 Deseñouse o procedemento de control dos procesos de produción dun proxecto multimedia, de animación 2D ou 3D, interactivo ou
videoxogo, de xeito que se garanta o seguimento e o control de todas as fases intermedias ata a disposición dos materiais para a súa montaxe,
posprodución e sonorización
(MP0916_22) CA1.5 Deseñouse un procedemento para asegurar o cumprimento das cláusulas recollidas nos contratos co persoal técnico e artístico, e con
empresas provedoras de materiais, equipamentos e servizos

(MP0916_12) CA1.5 Programouse a distribución dos recursos humanos e as súas condicións de intervención en cada fase da produción dun proxecto de
cine, vídeo ou multimedia.

(MP0916_22) CA1.7 Preparouse o parte de traballo diario e elaborouse a orde de traballo para o día seguinte, tendo en conta a responsabilidade
compartida co equipo de dirección ou realización, e suxeríronse solucións alternativas para a resolución de continxencias.

(MP0916_22) CA1.8 Aplicáronse estratexias de negociación e técnicas de resolución de conflitos, de continxencias e dos problemas interpersoais
aparecidos durante o proceso de produción do programa.

(MP0916_12) CA2.1 Estableceuse un procedemento documentado para a recepción, o control e o seguimento do equipamento técnico, tendo en conta o
cumprimento dos requisitos, a comprobación do seu funcionamento e a súa chegada no momento estipulado

(MP0916_22) CA2.1 Estableceuse o procedemento de xestión e supervisión da aplicación do plan de montaxe, posprodución e sonorización do proxecto,
especificando as características e a tipoloxía de equipamentos e salas de montaxe, os efectos que se vaian aplicar, os procesos

(MP0916_22) CA2.2 Definiuse o sistema de entrega e recepción dos fluxos de materiais audiovisuais, así como a súa distribución no tempo, entre os
departamentos implicados na montaxe, na posprodución e na sonorización do proxecto (montaxe de imaxe e de audio, gravación de s

(MP0916_12) CA2.2 Estableceuse un sistema para a recepción, o control e o seguimento dos soportes e dos materiais funxibles necesarios en cada fase
do proceso de produción, comprobando o cumprimento das normas técnicas estandarizadas.

(MP0916_12) CA2.3 Definíronse as relacións con distintos tipos de empresas externas de servizos, segundo a necesidade da súa intervención en cada
fase do proxecto, redactando as cláusulas contractuais e as condicións dos seus servizos.

(MP0916_12) CA2.4 Documentáronse as características dos efectos especiais que cumpra realizar na rodaxe ou gravación do proxecto, recollendo as
condicións de seguridade que levan consigo.

(MP0916_22) CA2.4 Supervisouse o cumprimento dos protocolos de navegación de produtos multimedia e interactivos, así como a realización e a
validación dos procesos de autoría.

(MP0916_12) CA2.5 Adaptouse o plan de traballo ás condicións de dispoñibilidade e operatividade dos recursos definitivos, remarcando e dando solucións
organizativas aos cambios producidos.

(MP0916_22) CA2.5 Especificáronse as características técnicas do produto final segundo as normas estandarizadas de entrega de produtos audiovisuais e
multimedia, tales como especificidade da masterización, a súa canle de explotación ou difusión e o cumprimento das normas P

(MP0916_12) CA2.6 Redactáronse os contratos dos recursos materiais, técnicos e loxísticos, optimizando o orzamento e valorando as condicións de
pagamento máis favorables.

(MP0916_22) CA2.6 Deseñouse e supervisouse o proceso de obtención dun tráiler ou calquera outro elemento audiovisual adecuado á promoción do
produto de cine, vídeo ou multimedia

(MP0916_12) CA2.7 Fixouse un plan loxístico que garanta que os desprazamentos, os aloxamentos e a manutención do persoal artístico e técnico se
realicen nas condicións e nos prazos establecidos.

(MP0916_12) CA2.8 Estableceuse un sistema para o aprovisionamento dos equipamentos e dos materiais nos lugares de rodaxe ou gravación, que teña
en conta as condicións de almacenamento e de seguridade.

(MP0916_12) CA3.1 Comprobouse a adecuación técnica dos estudios de gravación ao proxecto de cine, vídeo ou multimedia, e a súa dispoñibilidade nos
prazos estipulados.

(MP0916_12) CA3.2 Verificáronse e documentáronse, a partir do estudo da ficha ou do informe de localización e do seu contraste no lugar, as condicións
de adaptación do espazo ás necesidades do proxecto e a súa dispoñibilidade.

(MP0916_12) CA3.4 Determináronse as necesidades escenográficas e marcouse o procedemento e os prazos para a construción e a instalación de
decorados e elementos de ambientación, axustándose ao estándar de calidade establecido.

(MP0916_12) CA3.5 Redactáronse as cláusulas dos contratos para o uso de estudios e localizacións, tendo en conta os tempos precisos para a súa
adaptación escenográfica e técnica, e o seu axuste ao orzamento da produción.

(MP0916_12) CA4.1 Redactáronse as cláusulas dos seguros aplicables á produción de proxectos de cine, vídeo ou multimedia (de responsabilidade civil,
de negativo, de perda do material, de bo fin, etc.) co obxectivo de salvagardar a solvencia económica do proxecto.
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(MP0916_12) CA4.2 Concretáronse os procedementos administrativos e contables aplicables á administración e á xestión dun proxecto de cine, vídeo ou
multimedia, para garantir a dispoñibilidade e o control dos recursos económicos.

(MP0916_12) CA4.4 Estableceuse o calendario de pagamentos para a xestión económica do proxecto, acoutando as cantidades económicas necesarias
en cada momento.

(MP0916_12) CA4.5 Xestionáronse os documentos necesarios para a obtención de axudas públicas para a produción do proxecto de cine, vídeo ou
espectáculo.

(MP0916_12) CA4.6 Estableceuse un sistema para garantir o seguimento da documentación administrativa da produción, que garanta o seu arquivo e a
súa localización.

(MP0916_12) CA4.8 Realizouse un balance económico para a comparación das realizacións con respecto ás previsións, e propuxéronse accións
correctoras ante desviacións.

MÍNIMOS ESIXIBLES:

 - Coñecer as principais características específicas do sector audiovisual, e ter unha visión global da súa evolución e progreso ata o momento.

- Establecer o plan de selección e contratación dos recursos humanos técnicos necesarios para a produción dun proxecto audiovisual, a partir do

estudo da documentación e do plan de produción, e da valoración do perfil profesional e a modalidade de contratación.

- Establecer un sistema para comprobar a capacidade, a idoneidade e a dispoñibilidade dos recursos humanos técnicos e artísticos respecto aos

requisitos da produción e o plan de traballo

- Definír as responsabilidades profesionais do persoal técnico e artístico que cumpra introducir nas cláusulas dos contratos que se vaian realizar,

axustándoas aos convenios colectivos, a cotización dos artistas (cachets) e as categorías profesionais

- Metodoloxía e recursos necesarios para a organización das probas de selección de persoal artístico (casting)

-Coñecer as relacións coas empresas de servizos e apoio á produción de cine, video e multimedia.

-Coñecer como se xestiona e se aplica os efectos especiais na rodaxe ou na gravación.

-Saber adaptar o plan de traballo aos recursos dispoñibles.

- Designar o sistema de recepción, control e seguimento dos recursos técnicos, materiais e loxísticos que interveñen no proceso de producio¿n dun

proxecto de cine, vi¿deo ou multimedia, diferenciando as relacións que se establecen cos tipos de empresas provedoras de servizos.

- Establecer o sistema de xestión de estudios e localizacións, e dos seus decorados, e resolver a obtención de permisos e o control de tempos e

calidades de execucio¿n ou adaptación, seguindo os criterios estéticos e económicos establecidos no proxecto de cine, vídeo ou multimedia.

-Coñecer os seguros aplicables á produción audiovisual.

- Determinar as necesidades escenográficas e marcar o procedemento e os prazos para a construción e a instalación de decorados e elementos

de ambientación, axustándose ao estándar de calidade establecido.

-Verificar e documentar, a partir do estudo da ficha ou do informe de localización e do seu contraste no lugar, as condicións de adaptación do

espazo ás necesidades do proxecto e a súa dispoñibilidade.

-Xestionar os dereitos de autoría e saber como se xestionan os permisos para a utilización de contidos suxeitos a dereitos de autoría ou

propiedade de terceiras persoas.

- Xestionar a documentación para a obtención de axudas públicas á produción.

-Coñecer os procedementos administrativos e contables para a a xestión de proxectos de cine, vídeo ou multimedia.

- Coñecer e manexar a información e documentación necesaria para a realización dun proxecto.

-Realizar un plan de citacións e convocatorias ao persoal artístico e técnico, con garantía da súa difusión coa antelación precisa, e realizáronse as

comprobacións necesarias.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Designar o procedemento de xestión e supervisión da rodaxe ou da gravación dun proxecto de cine ou vídeo, e da produción dun multimedia,

tendo en conta a relacio¿n entre as actividades e as variables que interveñen no proceso.

- Coñecer o procedemento de xestión dos procesos de montaxe e posprodución dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, tendo en conta a

relacio¿n entre as actividades e as variables que interveñen.

-Preparar o parte de traballo diario e elaborar a orde de traballo para o día seguinte, tendo en conta a responsabilidade compartida co equipo de

dirección ou realización, e suxeríronse solucións alternativas para a resolución de continxencias.

-Deseñar o procedemento de control dos procesos de produción dun proxecto multimedia, de animación 2D ou 3D, interactivo ou videoxogo, de

xeito que se garanta o seguimento e o control de todas as fases intermedias ata a disposición dos materiais para a súa montaxe, posprodución e

sonorización.

-Saber supervisar o cumprimento dos protocolos de navegación de produtos multimedia e interactivos, así como a realización e a validación dos

procesos de autoría.

-Coñecer as técnicas de xestión do plan loxístico.

-Realizar o balance económico da produción.

- Saber deseñar e supervisar o proceso de obtención dun tráiler ou calquera outro elemento audiovisual adecuado á promoción do produto de cine,

vídeo ou multimedia

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Primeira proba:

Terá carácter eliminatorio e consistirá en 50 preguntas (resposta curta, tipo test e desenvolvemento) sobre os 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 puntación igual ou superior a cinco puntos.

Esta proba suporá o 60% da nota e ten que aprobarse para poder facer a seguinte.

Segunda proba:

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

desenvolvemento dun proxecto de produción (selección e xestión dun proxecto audiovisual), seguindo os criterios de avaliación establecidos na

programación para esta parte.

O 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 persoas que non superasen a primeira parte da proba serán calificadas  cun

cero  nesta segunda parte.

O tempo máximo para a realización da proba será de tres horas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da 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 puntación igual ou superior a cinco puntos. O tempo máximo para a realización da proba é

de 2 horas.Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación expoñerán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no

taboleiro de anuncios.
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4.b) 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 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 persoas que non superasen a

primeira parte da proba serán calificadas cun cero nesta segunda parte. O tempo máximo para a realización da proba é de 3 horas. Finalizada esta

segunda parte da proba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtidas no taboleiro 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 Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe 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 (*)

MP0919 Xestión de proxectos de espectáculos e eventos 02020/2021 0105

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA EVA ALONSO ÁLVAREZ,ANTÓN FIGUEIRA TENREIRO (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 - Establece os procedementos de selección e xestión dos medios técnicos e artísticos necesarios para a montaxe dun proxecto de artes escénicas,
musical ou evento, tendo en conta a relación dos sistemas de control coas características dos materiais, a tipoloxía e o alcance do proxecto.
RA2 - Designa o sistema de xestión do persoal técnico e artístico e das persoas invitadas para o desenvolvemento do proxecto de artes escénicas, musical
ou evento, tendo en conta a relación dos sistemas de control coa tipoloxía e o alcance do proxecto.
RA3 - Determina os procedementos administrativos e financeiros necesarios para a xestión do espectáculo ou evento, tendo en conta a relación entre as
condicións de xestión e a garantía de finalización do proxecto nos prazos, coas calidades e co orzamento establecidos.
RA4 - Organiza os ensaios, a representación e as actividades de promoción do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, aténdose ás
especificacións do plan de traballo e considerando as incidencias e as variacións que poidan xurdir na súa aplicación.
RA5 - Establece os procedementos de pechamento dos aspectos administrativos, económicos, fiscais, organizativos e promocionais da produción do
proxecto de artes escénicas, musical ou evento, valorando as interrelacións que poidan producirse ao longo do proceso de produción e o contraste das
previsións cos resultados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Realizouse a adaptación dos plans parciais procedentes do plan de produción do proxecto de espectáculo ou evento ás posibilidades obxectivas da
produción, actualizando e acoutando os diagramas de actividades, establecendo a súa difusión e verificando o se

CA1.4 Establecéronse os procedementos de supervisión para o cumprimento do plan de montaxe dos elementos materiais instalados, equipamentos
técnicos de son, equipamentos de iluminación, estruturas, sistemas de comunicación, medios audiovisuais ou maquinaria esc

CA1.5 Elaborouse o inventario do material empregado na montaxe do espectáculo ou evento, establecendo un sistema de control e consignando a
distinción entre o propio e o alugado.

CA1.6 Especificáronse as características dos procesos de montaxe e desmontaxe das infraestruturas para o espectáculo ou evento, referindo os procesos
de embalaxe, transporte, carga, descarga e almacenamento.

CA1.7 Realizáronse as previsións para o control dos materiais en xira e para a súa saída ao estranxeiro (trámite de permisos e de documentos de
admisión temporal de mercadorías para o paso dos equipamentos por aduanas).

CA1.8 Establecéronse os protocolos que cumpra seguir na finalización dunha representación ou xira dun espectáculo ou evento, para a supervisión do
funcionamento, a detección de avarías, o mantemento e a reparación, e a devolución do material técnico e artístico

CA2.1 Xustificouse a aplicación a todos os intervenientes no espectáculo ou evento, das técnicas máis adecuadas de xestión, comunicación, negociación e
liderado en todos os procesos de traballo, para fomentar o traballo en equipo, asegurar a circulación do flux

CA2.4 Planificouse para o persoal o servizo de cátering ou de restaurantes, os aloxamentos e as súas reservas, os medios de transporte e a xestión de
dietas durante os ensaios, a representación e a xira, procurando o equilibrio entre a calidade do servizo e o o

CA2.5 Realizáronse as previsións para o control do persoal en xira e para a súa saída ao estranxeiro, tramitando permisos e visados, e formalizando a
documentación pertinente.

CA2.6 Elaborouse un plan loxístico de transporte e manutención para o regreso aos lugares de orixe do persoal artístico e técnico que participa no
proxecto de espectáculo ou evento.

CA3.1 Definiuse un sistema de xestión de trámites de pagamento para o aplicar na contratación, na compra ou no alugamento de equipamentos e servizos
na montaxe, na representación e na xira dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

CA3.2 Estableceuse un sistema de control do metálico de caixa e dos ingresos derivados da venda de entradas ou por cachet, co seu reflexo no plan
económico do proxecto.

CA3.3 Xustificouse a elección da aplicación informática, para o seguimento e o control económico do proxecto, que facilite a xestión de ingresos e gastos,
e a detección das desviacións orzamentarias.

CA3.5 Realizáronse os apuntamentos económicos a partir da valoración das certificacións de validez e idoneidade dos produtos e servizos contratados a
empresas e provedores.

CA3.7 Elaboráronse os indicadores de valoración da rendibilidade económica do proxecto.

CA4.1 Estableceuse un plan de ensaios técnicos parciais para reunir información dos departamentos técnicos implicados e resolver os problemas
detectados.
CA4.2 Deseñouse un sistema para o control da asistencia de actores e actrices, intérpretes musicais, animación, outros intérpretes e técnicos, entre
outros, aos ensaios e á representación, considerando as directrices de rexedoría e a comunicación de incidencias, para efectos organizativos e
económicos
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.4 Preveuse un plan para a realización de ensaios de operacións que permitan comprobar o control de accesos, aparcadoiros, seguridade e o
cumprimento do seu labor por parte do persoal de atención ao público.

CA4.5 Deseñouse un plan organizativo dos servizos destinados á atención de persoas invitadas tales como recepción, gardarroupa, zonas VIP, cátering,
etc., e a distribución de invitacións e acreditacións para as autoridades, promotores, artistas, representantes de entidades patrocinadoras e VIP

CA4.6 Preveuse un sistema de elaboración de informes das incidencias e problemas detectados durante os ensaios, que inclúan a proposta de solucións
creativas e a súa comunicación aos departamentos afectados.

CA4.7 Supervisouse o cumprimento de todas as actuacións relacionadas coa seguridade e a prevención de riscos laborais no espazo de representación
(plan de emerxencias, disposición de servizos médicos, seguridade pública e privada, estado dos equipamentos para t

CA4.8 Prevíronse as actividades destinadas a promocionar o proxecto, tales como a elaboración do expediente de prensa, o corte de estrea, a inserción
de espazos publicitarios en distintos medios, as convocatorias de prensa e accións de relacións públicas, a pro

CA5.1 Planificáronse os procesos de pechamento administrativo dun proxecto, consignando as ordes de pagamento a provedores, persoal técnico e
artístico, e intervenientes contratados, así como o resultado das subvencións recibidas, a xustificación económica dos

CA5.2 Especificáronse as xestións necesarias para o pechamento financeiro dun proxecto de espectáculo ou evento, tales como o pagamento das
débedas pendentes a provedores, a facturación dos cobramentos pendentes, a realización do balance entre ingresos e gastos

CA5.3 Calculouse o IVE, o IRPF, a liquidación da Seguridade Social do persoal e a declaración de beneficios empresariais, para proceder ao pechamento
fiscal e tributario do proxecto de espectáculo ou evento.

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

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 - Establece os procedementos de selección e xestión dos medios técnicos e artísticos necesarios para a montaxe dun proxecto de artes escénicas,
musical ou evento, tendo en conta a relación dos sistemas de control coas características dos materiais, a tipoloxía e o alcance do proxecto.
RA2 - Designa o sistema de xestión do persoal técnico e artístico e das persoas invitadas para o desenvolvemento do proxecto de artes escénicas, musical
ou evento, tendo en conta a relación dos sistemas de control coa tipoloxía e o alcance do proxecto.
RA3 - Determina os procedementos administrativos e financeiros necesarios para a xestión do espectáculo ou evento, tendo en conta a relación entre as
condicións de xestión e a garantía de finalización do proxecto nos prazos, coas calidades e co orzamento establecidos.
RA4 - Organiza os ensaios, a representación e as actividades de promoción do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, aténdose ás
especificacións do plan de traballo e considerando as incidencias e as variacións que poidan xurdir na súa aplicación.
RA5 - Establece os procedementos de pechamento dos aspectos administrativos, económicos, fiscais, organizativos e promocionais da produción do
proxecto de artes escénicas, musical ou evento, valorando as interrelacións que poidan producirse ao longo do proceso de produción e o contraste das
previsións cos resultados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Realizouse a adaptación dos plans parciais procedentes do plan de produción do proxecto de espectáculo ou evento ás posibilidades obxectivas da
produción, actualizando e acoutando os diagramas de actividades, establecendo a súa difusión e verificando o se

CA1.2 Deseñouse un sistema de control do seguimento dos traballos técnicos que teñan que realizar outras persoas nos ámbitos de escenografía,
vestiario, atrezo e caracterización

CA1.3 Púxose en marcha un sistema de certificación de entregas dos materiais escénicos que asegure o cumprimento da súa recepción e facilite o
seguimento económico do proxecto.

CA1.4 Establecéronse os procedementos de supervisión para o cumprimento do plan de montaxe dos elementos materiais instalados, equipamentos
técnicos de son, equipamentos de iluminación, estruturas, sistemas de comunicación, medios audiovisuais ou maquinaria esc

CA1.5 Elaborouse o inventario do material empregado na montaxe do espectáculo ou evento, establecendo un sistema de control e consignando a
distinción entre o propio e o alugado.

CA1.6 Especificáronse as características dos procesos de montaxe e desmontaxe das infraestruturas para o espectáculo ou evento, referindo os procesos
de embalaxe, transporte, carga, descarga e almacenamento.

CA1.7 Realizáronse as previsións para o control dos materiais en xira e para a súa saída ao estranxeiro (trámite de permisos e de documentos de
admisión temporal de mercadorías para o paso dos equipamentos por aduanas).
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.1 Xustificouse a aplicación a todos os intervenientes no espectáculo ou evento, das técnicas máis adecuadas de xestión, comunicación, negociación e
liderado en todos os procesos de traballo, para fomentar o traballo en equipo, asegurar a circulación do flux

CA2.2 Elaborouse un sistema para o seguimento do plan de actividades que permita o control horario do persoal, o control dos ensaios técnicos parciais
ou totais, e as representacións do espectáculo ou evento.

CA2.3 Estableceuse un procedemento para controlar o cumprimento das condicións contractuais do persoal técnico, artístico e das persoas intervenientes.

CA2.6 Elaborouse un plan loxístico de transporte e manutención para o regreso aos lugares de orixe do persoal artístico e técnico que participa no
proxecto de espectáculo ou evento.

CA3.1 Definiuse un sistema de xestión de trámites de pagamento para o aplicar na contratación, na compra ou no alugamento de equipamentos e servizos
na montaxe, na representación e na xira dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

CA3.2 Estableceuse un sistema de control do metálico de caixa e dos ingresos derivados da venda de entradas ou por cachet, co seu reflexo no plan
económico do proxecto.

CA3.4 Planificouse un sistema de recollida e cómputo das horas efectuadas polo persoa,l con actualización automática do gasto e reflexo na previsión
económica do proxecto.

CA3.5 Realizáronse os apuntamentos económicos a partir da valoración das certificacións de validez e idoneidade dos produtos e servizos contratados a
empresas e provedores.

CA3.6 Estableceuse un plan de seguros sobre persoas, equipamentos e materiais que cubra a produción do espectáculo ou evento ante continxencias que
puideran pór en risco a súa viabilidade económica.

CA3.7 Elaboráronse os indicadores de valoración da rendibilidade económica do proxecto.

CA4.1 Estableceuse un plan de ensaios técnicos parciais para reunir información dos departamentos técnicos implicados e resolver os problemas
detectados.

CA4.3 Definiuse un plan de ensaios parciais e xerais para todos os intervenientes, a partir da interpretación do plan de traballo, coordinando, para a súa
realización, os servizos de manutención e cátering.

CA4.4 Preveuse un plan para a realización de ensaios de operacións que permitan comprobar o control de accesos, aparcadoiros, seguridade e o
cumprimento do seu labor por parte do persoal de atención ao público.

CA4.7 Supervisouse o cumprimento de todas as actuacións relacionadas coa seguridade e a prevención de riscos laborais no espazo de representación
(plan de emerxencias, disposición de servizos médicos, seguridade pública e privada, estado dos equipamentos para t

CA4.8 Prevíronse as actividades destinadas a promocionar o proxecto, tales como a elaboración do expediente de prensa, o corte de estrea, a inserción
de espazos publicitarios en distintos medios, as convocatorias de prensa e accións de relacións públicas, a pro

CA5.1 Planificáronse os procesos de pechamento administrativo dun proxecto, consignando as ordes de pagamento a provedores, persoal técnico e
artístico, e intervenientes contratados, así como o resultado das subvencións recibidas, a xustificación económica dos

CA5.2 Especificáronse as xestións necesarias para o pechamento financeiro dun proxecto de espectáculo ou evento, tales como o pagamento das
débedas pendentes a provedores, a facturación dos cobramentos pendentes, a realización do balance entre ingresos e gastos

CA5.4 Deseñouse a realización dun balance comparativo entre as previsións e os resultados, que recolla o grao de consecución dos obxectivos artísticos,
comunicativos, económicos, organizativos e promocionais do proxecto, e cuxas conclusións se expoñan nunha memoria descritiva

CA5.5 Estableceuse un sistema para valorar os resultados parciais e totais obtidos na venda de entradas e o funcionamento do sistema informático
empregado durante o período de explotación do espectáculo.

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

O alumnado acadará a avaliación positiva cando alcance os mínimos exixibles que a continuación se sinalan:

-Adaptar os plans parciais procedentes do plan de produción do proxecto de espectáculo ou evento ás posibilidades obxectivas da produción.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Elaborar o  inventario do material empregado na montaxe do espectáculo ou evento.

-Especificar as características dos procesos de montaxe e desmontaxe das infraestruturas para o espectáculo ou evento, referindo os procesos de

embalaxe, transporte, carga, descarga e almacenamento.

-Realizar as previsións para o control dos materiais en xira e para a súa saída ao estranxeiro (trámite de permisos e de documentos de admisión

temporal de mercadorías para o paso dos equipamentos por aduanas).

-Xustificar a aplicación a todos os intervenientes no espectáculo ou evento, das técnicas máis adecuadas de xestión, comunicación, negociación e

liderado en todos os procesos de traballo, para fomentar o traballo en equipo.

-Elaborar un sistema para o seguimento do plan de actividades que permita o control horario do persoal, o control dos ensaios técnicos parciais ou

totais, e as representacións do espectáculo ou evento.

-Establecer un procedemento para controlar o cumprimento das condicións contractuais do persoal técnico, artístico e das persoas intervenientes.

-Planificar para o persoal o servizo de cátering ou de restaurantes, os aloxamentos e as súas reservas, os medios de transporte e a xestión de

dietas durante os ensaios, a representación e a xira.

-Definir un sistema de xestión de trámites de pagamento para o aplicar na contratación, na compra ou no alugamento de equipamentos e servizos

na montaxe, na representación e na xira dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

-Establecer un sistema de control do metálico de caixa e dos ingresos derivados da venda de entradas ou por cachet, co seu reflexo no plan

económico do proxecto.

-Realizar os apuntamentos económicos a partir da valoración das certificacións de validez e idoneidade dos produtos e servizos contratados a

empresas e provedores.

-Establecer un plan de seguros sobre persoas, equipamentos e materiais.

-Definir un plan de ensaios parciais e xerais para todos os intervenientes.

-Prever un sistema de elaboración de informes das incidencias e problemas detectados durante os ensaios, que inclúan a proposta de solucións

creativas e a súa comunicación aos departamentos afectados.

-Supervisar o cumprimento de todas as actuacións relacionadas coa seguridade e a prevención de riscos laborais no espazo de representación.

-Prever as actividades destinadas a promocionar o proxecto.

-Planificar os procesos de pechamento administrativo dun proxecto.

-Elaborar un procedemento de arquivo de toda a información documental xerada e recibida ao longo do proceso.

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, que terá carácter eliminatario, constará de 100 preguntas de resposta curta. 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.
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Características da proba práctica:

- Esta proba consistirá na resolución de supostos prácticos nas que os alumnos demostrará os coñecementos teórico-prácticos adquiridos no

módulo.

- Exemplos de exercicios: elaboración dun orzamento dun espectáculo, creación dun plan de promoción dun evento ou realizar un plan de

produción do mesmo...

- 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. O alumnado

empregará bolígrafo azul ou negro para a súa realización.

- A duración para esta proba será de 90 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 Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe 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 (*)

MP0917 Xestión de proxectos de televisión e radio 02020/2021 0140

MP0917_22 Xestión de proxectos de radio 02020/2021 030

MP0917_12 Xestión de proxectos de televisión 02020/2021 0110

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

Profesorado asignado ao módulo CLARA LLINÀS SOBREQUÉS,MARÍA LUISA PELÁEZ DE LA CRUZ,SERGIO FRADE FRAGA,XACOBE
GONZÁLEZ ÁLVAREZ,FÁTIMA RODRÍGUEZ PÉREZ (Subst.),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

(MP0917_12) RA1 - Designa o procedemento de xestión da produción dun proxecto de programa televisivo informativo en directo ou gravado, optimizando
o uso dos recursos humanos e materiais que interveñen en cada fase da produción.
(MP0917_22) RA1 - Designa o procedemento de xestión da produción dun proxecto de programa radiofónico, optimizando o uso dos recursos humanos e
materiais que interveñen en cada fase da produción.
(MP0917_12) RA2 - Designa o procedemento de xestión da produción dun proxecto de retransmisión televisiva, optimizando o uso dos recursos humanos
e materiais que interveñen en cada fase da produción.
(MP0917_12) RA3 - Designa o procedemento de xestión da produción dun proxecto de programa de entretemento en estudio (musical, variedades,
concurso, revista, etc.), optimizando o uso dos recursos humanos e materiais que interveñen en cada fase da produción.
(MP0917_12) RA4 - Designa o procedemento de xestión da produción dun proxecto de programa dramático de televisión, optimizando o uso dos recursos
humanos e materiais que interveñen en cada fase da produción.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0917_12) CA1.1 Estableceuse un procedemento para a determinación, entre as áreas que concorren nun informativo (local, nacional, cultura,
deportes, etc.), das previsións informativas do día, e propón as noticias que cumpra cubrir e o tipo de cobertura segundo o lugar e

(MP0917_22) CA1.1 Estableceuse un sistema para a obtención dos datos pertinentes para a produción do programa de radio e a realización da escaleta e
a documentación técnica segundo a súa tipoloxía, o alcance e a transcendencia na programación xeral da emisora.

(MP0917_22) CA1.2 Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de cada categoría profesional en cada fase do
proceso de realización do programa de radio, consonte as características do programa (persoal técnico de son, microfonistas, persoa

(MP0917_12) CA1.2 Definíronse, en coherencia coas áreas periodísticas, as responsabilidades dos equipos de reporteiros.

(MP0917_22) CA1.3 Establecéronse as condicións de intervención de condutores e condutoras, presentadores e presentadoras, locutores e locutoras,
correspondentes, artistas, e persoas invitadas, expertas e especialistas presentes no estudio ou a través de diversas canais de

(MP0917_12) CA1.3 Estableceuse o sistema de procura e contratación de persoal técnico necesario de cada categoría profesional, en cada fase do
proceso, consonte as características específicas do programa informativo (persoal operador de ENG, de unidades móbiles, de estudio
(MP0917_22) CA1.4 Deseñouse o procedemento de recepción e control das condicións de equipamentos, materiais, sistemas de comunicacións e
conexións, instalacións e loxística de persoas invitadas e público, así como os servizos necesarios en cada fase do proceso, consonte o tipo de programa
de entretemento

(MP0917_12) CA1.4 Especificáronse as condicións de intervención das persoas invitadas, expertas e especialistas que participan no programa.

(MP0917_22) CA1.5 Deseñouse un procedemento de control dos procesos que concorren na produción do programa de radio (citacións e convocatoria do
persoal, montaxe e desmontaxe de equipamentos técnicos en retransmisións, instalacións técnicas, realización de ensaios e rexistros, aplicación do plan
de traballo, procesos de montaxe, acabamento e arquivo do máster, valoración da calidade do produto final, etc.)
(MP0917_12) CA1.5 Deseñouse o procedemento de recepción, control e revisión das condicións de equipamentos, materiais, sistemas de comunicacións
e conexións, instalacións, decorados reais e virtuais, localizacións, loxística e servizos necesarios en cada fase do proceso, consonte o tipo de cobertura
prevista para cada noticia
(MP0917_22) CA1.6 Especificouse o procedemento de xestión dos permisos para a utilización de contidos, eminentemente musicais, suxeitos a dereitos
de autor ou propiedade de terceiros, valorando a correspondente contraprestación económica.

(MP0917_12) CA1.6 Especificouse o procedemento de xestión dos permisos para a utilización de contidos suxeitos a dereitos de autor ou propiedade de
terceiros, con valoración da correspondente contraprestación económica.

(MP0917_22) CA1.7 Estableceuse o sistema de elaboración e arquivo da documentación administrativa xerada no proceso de produción do programa de
radio que se vaia realizar.

(MP0917_12) CA1.7 Estableceuse o sistema de elaboración e arquivo da documentación administrativa xerada no proceso de produción do programa
informativo.

(MP0917_12) CA1.8 Especificáronse os procesos de arquivo dos programas informativos por imperativo legal.

(MP0917_12) CA1.9 Especificáronse os procesos de arquivo dos elementos dos programas informativos para uso documental.

(MP0917_12) CA2.1 Estableceuse o sistema de obtención dos datos pertinentes para a produción, a partir da análise do protocolo ou programa do acto
que se vaia retransmitir, segundo a súa tipoloxía (deportivo, de interese informativo, evento especial, etc.), o alcance e a t
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0917_12) CA2.2 Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de cada categoría profesional, en cada fase do
proceso de retransmisión televisiva, consonte as características do programa (persoal montador, operador de cámara, de unidades mó

(MP0917_12) CA2.3 Definíronse os procedementos necesarios para a disposición técnica e administrativa das conexións precisas na retransmisión, e para
a utilización de redes de transmisión externas.
(MP0917_12) CA2.4 Deseñouse o procedemento de recepción e control das condicións dos equipamentos, os materiais, os sistemas de comunicacións e
conexións, as instalacións, as localizacións, a loxística nacional e internacional, e os servizos necesarios en cada fase do proceso, segundo as súas
características tipolóxicas, o seu alcance, a complexidade e o país en que se produza o acto que se vaia retransmitir.
(MP0917_12) CA2.5 Planificouse o sistema de control das normas de prevención de riscos laborais e de seguridade da produción, coa colaboración das
forzas públicas ou mediante a contratación de servizos de seguridade privados.

(MP0917_12) CA2.6 Estableceuse o sistema de elaboración e arquivo da documentación administrativa xerada no proceso de produción do programa que
se vaia retransmitir.

(MP0917_12) CA2.7 Especificáronse os procesos de arquivo do programa finalizado.

(MP0917_12) CA3.1 Estableceuse o sistema de obtención dos datos pertinentes para a produción, a partir da análise das características do programa de
entretemento que se vaia producir, segundo a súa tipoloxía (musical, variedades, concurso, revista, etc), o seu alcance e a

(MP0917_12) CA3.2 Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de cada categoría profesional en cada fase do
proceso, consonte as características específicas do programa de entretemento (equipo de realización, de produción, de documentación

(MP0917_12) CA3.3 Especificáronse as condicións de intervención de presentadores e presentadoras, artistas, e persoas invitadas e expertas que
participen no programa.

(MP0917_12) CA3.4 Especificouse o sistema de selección do persoal artístico e/ou de apoio, establecendo e organizando as probas necesarias e fixando,
en cantidade e tipo, as características do público asistente á gravación.
(MP0917_12) CA3.5 Deseñouse o procedemento de recepción e control das condicións de equipamentos, materiais, sistemas de comunicacións e
conexións, instalacións e loxística de persoas invitadas e público, así como os servizos necesarios en cada fase do proceso, consonte o tipo de programa
de entretemento
(MP0917_12) CA3.6 Deseñouse un procedemento de control dos procesos que concorren na produción do programa (citacións e convocatorias do
persoal, montaxe e desmontaxe do decorado, instalacións técnicas, decorados virtuais, realización de ensaios e rexistros, procesos de posprodución,
acabamento e arquivo do máster, valoración da calidade do produto final, etc.).
(MP0917_12) CA3.7 Especificouse o procedemento de xestión dos permisos para a utilización de contidos suxeitos a dereitos de autor ou propiedade de
terceiros, valorando a correspondente contraprestación económica.

(MP0917_12) CA3.8 Estableceuse o sistema de elaboración e arquivo da documentación administrativa xerada no proceso de produción do programa de
entretemento.

(MP0917_12) CA4.1 Estableceuse, a partir da análise de características, un sistema para a obtención dos datos pertinentes para a produción do programa
dramático que se vaia producir, segundo a súa tipoloxía (teleteatro, serie dramática, comedia de situación, telefilmes, et

(MP0917_12) CA4.2 Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de cada categoría profesional en cada fase do
proceso, consonte as características específicas do programa dramático (equipo de realización e de produción, persoal operador de c

(MP0917_12) CA4.3 Especificouse o sistema de selección do persoal artístico organizando as probas necesarias e planificando as xestións para a súa
contratación e adaptación ao programa (entrega de guións, medidas para vestiario, redacción de cláusulas contractuais, etc.).

(MP0917_12) CA4.4 Deseñouse o procedemento de recepción e control das condicións de equipamentos, materiais, sistemas de comunicacións e
conexións, instalacións e loxística de persoal técnico e artístico, e servizos necesarios en cada fase do proceso, consonte o tipo de programa dramático
(MP0917_12) CA4.5 Deseñouse o procedemento de recepción e control das condicións de equipamentos, materiais, sistemas de comunicacións e
conexións, instalacións e loxística de persoas invitadas e público, así como os servizos necesarios en cada fase do proceso, consonte o tipo de programa
de entretemento
(MP0917_12) CA4.6 Especificouse o procedemento de xestión dos permisos para a utilización de contidos suxeitos a dereitos de autor ou propiedade de
terceiros, valorando a correspondente contraprestación económica.

(MP0917_12) CA4.7 Estableceuse o sistema de elaboración e arquivo da documentación administrativa xerada no proceso de produción do programa
dramático.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0917_12) RA1 - Designa o procedemento de xestión da produción dun proxecto de programa televisivo informativo en directo ou gravado, optimizando
o uso dos recursos humanos e materiais que interveñen en cada fase da produción.
(MP0917_22) RA1 - Designa o procedemento de xestión da produción dun proxecto de programa radiofónico, optimizando o uso dos recursos humanos e
materiais que interveñen en cada fase da produción.
(MP0917_12) RA2 - Designa o procedemento de xestión da produción dun proxecto de retransmisión televisiva, optimizando o uso dos recursos humanos
e materiais que interveñen en cada fase da produción.
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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

(MP0917_12) RA3 - Designa o procedemento de xestión da produción dun proxecto de programa de entretemento en estudio (musical, variedades,
concurso, revista, etc.), optimizando o uso dos recursos humanos e materiais que interveñen en cada fase da produción.
(MP0917_12) RA4 - Designa o procedemento de xestión da produción dun proxecto de programa dramático de televisión, optimizando o uso dos recursos
humanos e materiais que interveñen en cada fase da produción.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0917_22) CA1.1 Estableceuse un sistema para a obtención dos datos pertinentes para a produción do programa de radio e a realización da escaleta e
a documentación técnica segundo a súa tipoloxía, o alcance e a transcendencia na programación xeral da emisora.

(MP0917_12) CA1.1 Estableceuse un procedemento para a determinación, entre as áreas que concorren nun informativo (local, nacional, cultura,
deportes, etc.), das previsións informativas do día, e propón as noticias que cumpra cubrir e o tipo de cobertura segundo o lugar e

(MP0917_12) CA1.2 Definíronse, en coherencia coas áreas periodísticas, as responsabilidades dos equipos de reporteiros.

(MP0917_22) CA1.2 Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de cada categoría profesional en cada fase do
proceso de realización do programa de radio, consonte as características do programa (persoal técnico de son, microfonistas, persoa

(MP0917_12) CA1.3 Estableceuse o sistema de procura e contratación de persoal técnico necesario de cada categoría profesional, en cada fase do
proceso, consonte as características específicas do programa informativo (persoal operador de ENG, de unidades móbiles, de estudio

(MP0917_22) CA1.3 Establecéronse as condicións de intervención de condutores e condutoras, presentadores e presentadoras, locutores e locutoras,
correspondentes, artistas, e persoas invitadas, expertas e especialistas presentes no estudio ou a través de diversas canais de

(MP0917_12) CA1.4 Especificáronse as condicións de intervención das persoas invitadas, expertas e especialistas que participan no programa.

(MP0917_22) CA1.4 Deseñouse o procedemento de recepción e control das condicións de equipamentos, materiais, sistemas de comunicacións e
conexións, instalacións e loxística de persoas invitadas e público, así como os servizos necesarios en cada fase do proceso, consonte o tipo de programa
de entretemento
(MP0917_12) CA1.5 Deseñouse o procedemento de recepción, control e revisión das condicións de equipamentos, materiais, sistemas de comunicacións
e conexións, instalacións, decorados reais e virtuais, localizacións, loxística e servizos necesarios en cada fase do proceso, consonte o tipo de cobertura
prevista para cada noticia
(MP0917_22) CA1.5 Deseñouse un procedemento de control dos procesos que concorren na produción do programa de radio (citacións e convocatoria do
persoal, montaxe e desmontaxe de equipamentos técnicos en retransmisións, instalacións técnicas, realización de ensaios e rexistros, aplicación do plan
de traballo, procesos de montaxe, acabamento e arquivo do máster, valoración da calidade do produto final, etc.)
(MP0917_22) CA1.6 Especificouse o procedemento de xestión dos permisos para a utilización de contidos, eminentemente musicais, suxeitos a dereitos
de autor ou propiedade de terceiros, valorando a correspondente contraprestación económica.

(MP0917_22) CA1.7 Estableceuse o sistema de elaboración e arquivo da documentación administrativa xerada no proceso de produción do programa de
radio que se vaia realizar.

(MP0917_12) CA2.1 Estableceuse o sistema de obtención dos datos pertinentes para a produción, a partir da análise do protocolo ou programa do acto
que se vaia retransmitir, segundo a súa tipoloxía (deportivo, de interese informativo, evento especial, etc.), o alcance e a t

(MP0917_12) CA2.2 Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de cada categoría profesional, en cada fase do
proceso de retransmisión televisiva, consonte as características do programa (persoal montador, operador de cámara, de unidades mó

(MP0917_12) CA2.3 Definíronse os procedementos necesarios para a disposición técnica e administrativa das conexións precisas na retransmisión, e para
a utilización de redes de transmisión externas.
(MP0917_12) CA2.4 Deseñouse o procedemento de recepción e control das condicións dos equipamentos, os materiais, os sistemas de comunicacións e
conexións, as instalacións, as localizacións, a loxística nacional e internacional, e os servizos necesarios en cada fase do proceso, segundo as súas
características tipolóxicas, o seu alcance, a complexidade e o país en que se produza o acto que se vaia retransmitir.
(MP0917_12) CA2.5 Planificouse o sistema de control das normas de prevención de riscos laborais e de seguridade da produción, coa colaboración das
forzas públicas ou mediante a contratación de servizos de seguridade privados.

(MP0917_12) CA2.6 Estableceuse o sistema de elaboración e arquivo da documentación administrativa xerada no proceso de produción do programa que
se vaia retransmitir.

(MP0917_12) CA2.7 Especificáronse os procesos de arquivo do programa finalizado.

(MP0917_12) CA3.1 Estableceuse o sistema de obtención dos datos pertinentes para a produción, a partir da análise das características do programa de
entretemento que se vaia producir, segundo a súa tipoloxía (musical, variedades, concurso, revista, etc), o seu alcance e a

(MP0917_12) CA3.2 Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de cada categoría profesional en cada fase do
proceso, consonte as características específicas do programa de entretemento (equipo de realización, de produción, de documentación

(MP0917_12) CA3.3 Especificáronse as condicións de intervención de presentadores e presentadoras, artistas, e persoas invitadas e expertas que
participen no programa.
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(MP0917_12) CA3.4 Especificouse o sistema de selección do persoal artístico e/ou de apoio, establecendo e organizando as probas necesarias e fixando,
en cantidade e tipo, as características do público asistente á gravación.
(MP0917_12) CA3.5 Deseñouse o procedemento de recepción e control das condicións de equipamentos, materiais, sistemas de comunicacións e
conexións, instalacións e loxística de persoas invitadas e público, así como os servizos necesarios en cada fase do proceso, consonte o tipo de programa
de entretemento
(MP0917_12) CA3.6 Deseñouse un procedemento de control dos procesos que concorren na produción do programa (citacións e convocatorias do
persoal, montaxe e desmontaxe do decorado, instalacións técnicas, decorados virtuais, realización de ensaios e rexistros, procesos de posprodución,
acabamento e arquivo do máster, valoración da calidade do produto final, etc.).
(MP0917_12) CA4.1 Estableceuse, a partir da análise de características, un sistema para a obtención dos datos pertinentes para a produción do programa
dramático que se vaia producir, segundo a súa tipoloxía (teleteatro, serie dramática, comedia de situación, telefilmes, et

(MP0917_12) CA4.2 Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de cada categoría profesional en cada fase do
proceso, consonte as características específicas do programa dramático (equipo de realización e de produción, persoal operador de c

(MP0917_12) CA4.3 Especificouse o sistema de selección do persoal artístico organizando as probas necesarias e planificando as xestións para a súa
contratación e adaptación ao programa (entrega de guións, medidas para vestiario, redacción de cláusulas contractuais, etc.).

(MP0917_12) CA4.4 Deseñouse o procedemento de recepción e control das condicións de equipamentos, materiais, sistemas de comunicacións e
conexións, instalacións e loxística de persoal técnico e artístico, e servizos necesarios en cada fase do proceso, consonte o tipo de programa dramático
(MP0917_12) CA4.5 Deseñouse o procedemento de recepción e control das condicións de equipamentos, materiais, sistemas de comunicacións e
conexións, instalacións e loxística de persoas invitadas e público, así como os servizos necesarios en cada fase do proceso, consonte o tipo de programa
de entretemento

Mínimos exixibles para acadar a avaliación positiva:

- Estableceuse, a partir da análise de características, un sistema para a obtención dos datos pertinentes para a produción do programa dramático

que se vaia producir, segundo a súa tipoloxía (teleteatro, serie dramática, comedia de situación, telefilmes)

- Estableceuse o sistema de obtención dos datos pertinentes para a produción, a partir da análise das características do programa de entretemento

que se vaia producir, segundo a súa tipoloxía (musical, variedades, concurso, revista, etc)

- Especificouse o sistema de selección do persoal artístico e/ou de apoio, establecendo e organizando as probas necesarias e fixando, en

cantidade e tipo, as características do público asistente á gravación.

- Deseñouse un procedemento de control dos procesos que concorren na produción do programa (citacións e convocatorias do persoal, montaxe e

desmontaxe do decorado, instalacións técnicas, decorados virtuais, realización de ensaios e rexistros, procesos de posprodución, acabamento e

arquivo do máster, valoración da calidade do produto final, etc.).

- Estableceuse o sistema de procura e contratación de persoal técnico necesario de cada categoría profesional, en cada fase do proceso, consonte

as características específicas do programa informativo televisivo (persoal operador de ENG, de unidades móbiles, de estudio).

- Estableceuse o sistema de obtención dos datos pertinentes para a produción, a partir da análise do protocolo ou programa do acto que se vaia

retransmitir, segundo a súa tipoloxía (deportivo, de interese informativo, evento especial, etc.).

- Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de cada categoría profesional, en cada fase do proceso de

retransmisión televisiva, consonte as características do programa.

- Definíronse os procedementos necesarios para a disposición técnica e administrativa das conexións precisas na retransmisión, e para a

utilización de redes de transmisión externas.

- Estableceuse un sistema para a obtención dos datos pertinentes para a produción do programa de radio e a realización da escaleta e a

documentación técnica segundo a súa tipoloxía, o alcance e a transcendencia na programación xeral da emisora.

- Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de cada categoría profesional en cada fase do proceso de

realización do programa de radio, consonte as características do programa.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Deseñouse un procedemento de control dos procesos que concorren na produción do programa de radio (citacións e convocatoria do persoal,

montaxe e desmontaxe de equipamentos técnicos en retransmisións, instalacións técnicas, realización de ensaios e rexistros, aplicación do plan de

traballo, procesos de montaxe, acabamento e arquivo do máster, valoración da calidade do produto final, etc.)

Para os alumnos de probas libres:

40% proba teórica

60% proba práctica

A cualificación do módulo será numérica, entre un 0 e un 10, sen decimais, atendendo ao criterio de que se na suma das distintas probas se obtén

unha cualificación con decimais, este aproximarase á unidade inmediatamente inferior se non alcanza o 0,50 ou a inmediatamente posterior se a

iguala ou supera.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita: 2 supostos que terán un valor de 2,5

puntos cada un; 2 preguntas a desenvolver cunha puntuación de 1punto cada unha e 6 preguntas cortas e/o preguntas tipo test que terán un valor

de 0,5 puntos cada unha; que versarán 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 sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos

para poder realizar a segunda parte da proba. O tempo máximo para a realización da proba é de 120 minutos.

Esta proba terá un peso de 40% da nota final.

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 execución de tarefas de

preproducción e producción,  así como os coñecementos teórico prácticos do módulo e que que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe.

- Exemplo de exercios: Realizar unha xestión de invitados para un programa de entrevistas cas características e cos datos que o profesor

estableza na proba.

- A proba PRACTICA consistirá en en 4 eercicios que se terán que facer en media hora cada un.

- A parte práctica terá un peso do 60% 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 120 minutos.
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