
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe 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 (*)

MP0913 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 MARTA BENDAÑA PEDROSA,XACOBE GONZÁLEZ ÁLVAREZ,MARÍATERESA CANO MARTINEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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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 realización de proxectos 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 realización de proxectos 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 realización de proxectos 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 realización de proxectos 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.

CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de produción e realización 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 realización de proxectos 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 realización de proxectos audiovisuais e espectáculos, e diferenciáronse os tipos de impostos no
   CA4.3.1 Definíronse a nivel teórico as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha
mediana empresa

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

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

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

Criterios de avaliación do currículo
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de produción e realización de audiovisuais e espectáculos.

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

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

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a
responsabilidade social e o plan de márketing.
    CA2.12.1 Confeccionouse un guión dun plan de empresa que inclúa todos os seus elementos básicos

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

CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

   CA3.2.1 Determinouse a forma xurídica axeitada para cada tipo de negocio.

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

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

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

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

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

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

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

CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á
liquidez e á rendibilidade da empresa.
   CA4.2.2 Analizouse información contable: equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade dunha pequena empresa

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa
relacionada coa realización de proxectos audiovisuais e espectáculos, e diferenciáronse os tipos de impostos no
   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 Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe 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 (*)

MP0912 Formación e orientación laboral 02020/2021 0107

MP0912_12 Prevención de riscos laborais 02020/2021 045

MP0912_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

(MP0912_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP0912_12) RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.

(MP0912_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP0912_12) RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis
habituais do sector de produción e realización de audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP0912_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP0912_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en realización de proxectos
audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0912_22) CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en realización de proxectos
audiovisuais e espectáculos, e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual.

(MP0912_12) CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

(MP0912_22) CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.

(MP0912_12) CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

(MP0912_12) CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

(MP0912_12) CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

(MP0912_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.

(MP0912_12) CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de produción e realización de audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_12) CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

(MP0912_22) CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

(MP0912_22) CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

(MP0912_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

   (MP0912_12) CA2.2.2 Determináronse os factores de risco e os danos derivados deles.

   (MP0912_12) CA2.2.3 Clasificáronse os distintos tipos de riscos

(MP0912_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 realización de proxectos audiovisuais e espectáculos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0912_22) CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

(MP0912_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.
   (MP0912_22) CA2.4.2 Describíronse as características das modalidades de contratación: requisitos do traballador, salario e xornada, duración e outros
elementos

(MP0912_22) CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

(MP0912_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.
   (MP0912_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.

(MP0912_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP0912_22) CA2.8.1  Identificáronse os elementos definitorios do recibo de salarios

(MP0912_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP0912_22) CA2.9.1 Describíronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

(MP0912_22) CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.

(MP0912_22) CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

(MP0912_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.

(MP0912_12) CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

(MP0912_22) CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.

(MP0912_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.
   (MP0912_12) CA3.2.2 Determináronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.

(MP0912_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

   (MP0912_12) CA3.3.2 Describíronse as características dos representantes das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP0912_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.

(MP0912_12) CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

   (MP0912_22) CA3.4.1  Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración.

(MP0912_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.

(MP0912_12) CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en
realización de proxectos audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_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.

(MP0912_22) CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea.

(MP0912_12) CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0912_12) CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

(MP0912_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.
   (MP0912_12) CA4.6.2 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.

(MP0912_22) CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en realización
de proxectos audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_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

(MP0912_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP0912_12) RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis
habituais do sector de produción e realización de audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP0912_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP0912_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP0912_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en realización de proxectos
audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0912_22) CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

(MP0912_22) CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as
tarefas.

(MP0912_22) CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

(MP0912_22) CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.

(MP0912_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.

(MP0912_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 realización de proxectos audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

   (MP0912_12) 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

(MP0912_12) CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en
realización de proxectos audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.
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Criterios de avaliación do currículo

   (MP0912_22) CA2.4.1 Calculouse o salario a percibir atendendo a modalidade de contratación e duración da xornada

(MP0912_12) CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade.

(MP0912_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 realización de proxectos audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_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.
   (MP0912_22) CA2.7.2 Determináronse en casos prácticos concretos as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e
familiar

(MP0912_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP0912_22) CA2.8.2 Calculouse o salario neto en nóminas mensuais sinxelas, incluíndo a cota obreira e a empresarial (á Seguridade Social)

(MP0912_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP0912_22) CA2.9.2 Determináronse os efectos en casos concretos nos supostos de modiificación, suspesión e extinción do contrato

   (MP0912_22) CA2.9.3 Calculáronse indemnizacións por despedimento e por modificación ou suspensión do contrato.

(MP0912_22) CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

(MP0912_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.
   (MP0912_12) CA3.2.1 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.

(MP0912_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP0912_22) CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á
empresa.
   (MP0912_12) CA3.3.1 Determinouse o número de delegados de prevención que debe haber nun centro de traballo

(MP0912_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.
   (MP0912_22) CA3.4.2 Calculouse a duración e contía das prestacións contributivas por Incapacidade Temporal e Desemprego, en casos prácticos
concretos

(MP0912_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.

(MP0912_12) CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as
funcións de cadaquén.

(MP0912_12) CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

(MP0912_22) CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.

(MP0912_22) CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás
esixencias do proceso produtivo.

(MP0912_12) CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

(MP0912_12) CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.

(MP0912_22) CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

(MP0912_22) CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en realización de proxectos
audiovisuais e espectáculos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0912_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.

(MP0912_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.
   (MP0912_12) CA4.6.1 Realizouse correctamente unha RCP simulada.

(MP0912_22) CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

   (MP0912_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)

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

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

- 6 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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

permisos retribuídos

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

CA3.4 - Determináronse as principais prestacións contributivas de Seguridade Social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da

súa contía nalgúns supostos prácticos

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

CA3.5 - Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da

contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico

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

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

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

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

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

profesional.

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

UF2/ Prevención de riscos laborais

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

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

deste técnico superior.

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

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

de loita axeitadas a diferentes supostos prácticos

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

relacionados co perfil profesional deste técnico superior .

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

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

riscos laborais

3.2.1 - Elixiuse a modalidade de servizos de prevención axeitada a cada centro de traballo, en función dos criterios establecidos na normativa

sobre prevención de riscos laborais.

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

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

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

emerxencia

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

cadaquén

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

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

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

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

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
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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.

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 PRÁCTCA:

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

módulo, incluíndo casos referidos a ambas unidades formativas.

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

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

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

- A duración da proba será de 100 minutos.

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

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

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

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

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

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

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe 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 SIRA ROMERO FERNÁNDEZ,XACOBE GONZÁLEZ ÁLVAREZ,ALBA RODIÑO PAZOS (Subst.),NEREA
MARRA MIRANDA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado NEREA MARRA MIRANDA

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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Criterios de avaliación do currículo

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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Criterios de avaliación do currículo

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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Criterios de avaliación do currículo

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 resposta múltiple, con penalización nas respostas incorrectas.

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 un 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 haxan superado 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 Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe 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 (*)

MP0906 Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais 02020/2021 0186

MP0906_22 Planificación da posprodución de audiovisuais 02020/2021 086

MP0906_12 Planificación da montaxe de audiovisuais 02020/2021 0100

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

Profesorado asignado ao módulo MÓNICA CORTÉS PADÍN

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

(MP0906_12) RA1 - Avalía as características comunicativas, expresivas e técnicas do proxecto de montaxe a partir da análise da súa documentación,
valorando as técnicas de montaxe idóneas para a consecución dos seus obxectivos.
(MP0906_22) RA1 - Realiza os procesos de xeración de efectos, tratamento de imaxes, son, grafismo e preparación de medios que cumpran para a
montaxe e a posprodución dun produto audiovisual, especificando as características técnicas e operativas das plataformas, os sistemas e as ferramentas
que se vaian utilizar
(MP0906_12) RA2 - Planifica o proceso de montaxe e posprodución dun programa audiovisual, tendo en conta as relacións das características das
plataformas de edición e os condicionantes do deseño universal, cos obxectivos técnicos do proxecto.
(MP0906_22) RA2 - Ordena os materiais de imaxe, de son e infográficos segundo o seu contido, aplicando criterios clasificatorios que faciliten o seu uso
nas fases posteriores do proceso de montaxe e posprodución dun produto audiovisual.
(MP0906_12) RA3 - Introduce os medios no sistema de edición, valorando a disposición e a calidade técnica dos materiais en relación coa consecución
dos requisitos de calidade establecidos no proxecto de montaxe e posprodución audiovisual.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0906_12) CA1.1 Diferenciáronse as características definitorias das principais teorías e técnicas da montaxe audiovisual, valorando o seu percorrido
histórico e a súa aplicación á resolución dun proxecto.

(MP0906_22) CA1.1 Seleccionouse a plataforma e as ferramentas máis axeitadas para a creación dos efectos, o grafismo e a rotulaxe, de acordo cos
requisitos técnicos do proxecto audiovisual en fase de montaxe.

(MP0906_22) CA1.2 Determináronse os procesos de xeración de pautas e modelos de efectos de imaxe, son, grafismo e rotulaxe aplicables ao proxecto.

(MP0906_12) CA1.2 Valoráronse as consecuencias da aplicación correcta ou incorrecta das técnicas de mantemento da continuidade (narrativa,
perceptiva, formal, de movemento, de acción, de dirección, etc.) á resolución da montaxe dun proxecto audiovisual.

(MP0906_22) CA1.3 Definíronse as características técnicas e operativas da ferramenta adicional de software que cumpra utilizar para crear os efectos que
non se poden obter directamente na plataforma de edición e que deberán realizarse nunha plataforma externa.

(MP0906_12) CA1.3 Xustificáronse as alternativas posibles na montaxe dun produto audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo, o espazo,
a idea ou o contido, e a banda sonora.

(MP0906_22) CA1.4 Editouse a imaxe fixa para a súa inclusión na montaxe do proxecto audiovisual.

(MP0906_12) CA1.4 Especificáronse os obxectivos do proxecto audiovisual, determinando o formato de traballo e os procedementos técnicos máis
aconsellables para levar a cabo a montaxe.

(MP0906_22) CA1.5 Xeráronse os efectos, as rotulaxes e os gráficos previos á montaxe dun produto audiovisual, en aplicacións adicionais.

(MP0906_12) CA1.5 Decidíronse as características específicas de ritmo interno e externo que hai que incorporar durante a montaxe do proxecto
audiovisual, valorando as súas repercusións na fase de montaxe.

(MP0906_22) CA1.6 Xeráronse as máscaras necesarias para a composición de imaxes do produto audiovisual que así o requiran.

(MP0906_12) CA1.6 Determinouse o número e as características dos efectos técnicos que cumpra incorporar na montaxe dun produto audiovisual, que
conten con requisitos específicos realizados na fase de rodaxe ou gravación.

(MP0906_22) CA1.7 Realizouse a captura e o rexistro, nun soporte de intercambio, dos materiais que se deban enviar a unha plataforma externa.

(MP0906_12) CA1.7 Listáronse as tomas que requiran un proceso de montaxe específico, prevéndose as solucións de montaxe que cumpra realizar.

(MP0906_22) CA1.8 Elaborouse un informe en que se indiquen as pautas para a xeración de efectos de imaxe, son, grafismo e rotulaxe nos procesos que
cumpra realizar nunha plataforma externa.

(MP0906_12) CA1.8 Compiláronse todas as decisións relativas á valoración das características comunicativas, expresivas e técnicas para a montaxe dun
proxecto audiovisual nun documento ou catálogo de procesos.

(MP0906_12) CA2.1 Definíronse as características que debe cumprir a empresa de posprodución e a sala de edición para a realización da montaxe dun
produto audiovisual a partir da análise da súa estrutura, as prestacións e as características do proxecto.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0906_22) CA2.1 Xeráronse os clips de imaxe e son correspondentes a cada toma, identificouse o seu contido e asignáronse os puntos de entrada e
saída segundo a duración prevista no guión de montaxe.

(MP0906_22) CA2.2 Clasificáronse e agrupáronse os clips por secuencias, tomas válidas e duración, para facilitar a súa localización na sesión de
montaxe.

(MP0906_12) CA2.2 Definíronse as características que debe cumprir a plataforma empregada para levar a cabo o proceso de montaxe e posprodución
dun proxecto audiovisual.

(MP0906_12) CA2.3 Decidiuse o formato de vídeo e de son, a súa compresión, as posibilidades de multixeración e outros parámetros técnicos que haxa
que considerar, para os aplicar no proceso técnico de montaxe dun produto audiovisual.

(MP0906_22) CA2.3 Identificáronse, clasificáronse e seleccionáronse os segmentos de imaxe, audio, gráficos, máscaras, etc., que cumpra utilizar para a
elaboración de efectos que haxa que aplicar na montaxe e na posprodución do produto audiovisual.

(MP0906_22) CA2.4 Clasificáronse e identificáronse os materiais de terceiras partes introducidos no sistema para a súa posible utilización na montaxe,
cando non estean libres de dereitos ou cando sexan susceptibles de declaración de uso.

(MP0906_12) CA2.4 Valoráronse as características máis salientables dos formatos dixitais e analóxicos da imaxe fotográfica, a súa compatibilidade e os
condicionantes do deseño universal, no proceso de montaxe dun produto audiovisual.

(MP0906_22) CA2.5 Clasificáronse, ordenáronse e arquiváronse os materiais sobrantes e descartes do proxecto, de forma que sexa posible unha posterior
recuperación.

(MP0906_12) CA2.5 Definíronse as características técnicas do formato de arquivo de creación de gráficos e a súa compatibilidade para a súa aplicación
na montaxe dun produto audiovisual.

(MP0906_22) CA2.6 Sincronizáronse os brutos procedentes de diferentes fontes que realizaran un rexistro simultáneo.

(MP0906_12) CA2.6 Definíronse as características do sistema elixido para a transferencia de ficheiros media entre aplicacións activas, na realización da
montaxe dun produto audiovisual e para o intercambio de medios con outras plataformas audiovisuais.

(MP0906_22) CA2.7 Preparáronse, clasificáronse e facilitáronse nun soporte axeitado os takes necesarios para a realización dunha sesión de dobraxe de
audio, no caso de ser requirida antes da montaxe do produto audiovisual.

(MP0906_12) CA2.7 Realizouse o diagrama de tempos e actividades para a realización do proceso da montaxe e a posprodución dun produto audiovisual
en todas as súas fases, elaborando os documentos técnicos e considerando o óptimo aproveitamento dos recursos e do tempo.

(MP0906_12) CA3.1 Verificouse a correcta identificación externa dos soportes físicos (magnéticos, ópticos e fotosensibles) dos medios e a
correspondencia do seu contido co indicado na documentación do programa que se vaia montar: guión, escaleta, partes de cámara de son e

(MP0906_12) CA3.2 Minutouse e describiuse pertinentemente o contido dos soportes físicos, para a súa posterior identificación na montaxe dun produto
audiovisual.

(MP0906_12) CA3.3 Realizáronse compactacións, copias para visión con códigos de tempo en pantalla, duplicacións e/ou conversións de formatos dos
soportes físicos, para os compatibilizar cos medios técnicos e a ferramentas de posprodución elixidos na montaxe.

(MP0906_12) CA3.4 Comprobouse a integridade dos códigos de tempo e reescribiuse en caso de descontinuidade, interrupción ou sincronización
deficiente.

(MP0906_12) CA3.5 Verificouse a dispoñibilidade e a calidade técnica de todas as imaxes, o audio e o material gráfico, asegurando a súa correspondencia
co estándar de calidade requirido na documentación do proxecto audiovisual obxecto de montaxe.

(MP0906_12) CA3.6 Configurouse, conectouse e axustouse o equipamento completo de edición lineal ou non lineal, así como os seus periféricos,
controlando os percorridos do fluxo de sinais e realizando operacións de comprobación.

(MP0906_12) CA3.7 Realizouse a captura ou recaptura de medios a un sistema de edición desde fontes de vídeo e audio, analóxicas ou dixitais, ou desde
ficheiros dixitais con ou sen conversións de formato.

(MP0906_12) CA3.8 Realizouse a sincronización dos medios de imaxe cos medios de son que o requiran.

(MP0906_12) CA3.9 Elaborouse unha listaxe de incidencias, defectos e particularidades detectadas na visión e aplicáronse as medidas oportunas para a
súa corrección.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0906_12) RA1 - Avalía as características comunicativas, expresivas e técnicas do proxecto de montaxe a partir da análise da súa documentación,
valorando as técnicas de montaxe idóneas para a consecución dos seus obxectivos.
(MP0906_22) RA1 - Realiza os procesos de xeración de efectos, tratamento de imaxes, son, grafismo e preparación de medios que cumpran para a
montaxe e a posprodución dun produto audiovisual, especificando as características técnicas e operativas das plataformas, os sistemas e as ferramentas
que se vaian utilizar
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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

(MP0906_12) RA2 - Planifica o proceso de montaxe e posprodución dun programa audiovisual, tendo en conta as relacións das características das
plataformas de edición e os condicionantes do deseño universal, cos obxectivos técnicos do proxecto.
(MP0906_22) RA2 - Ordena os materiais de imaxe, de son e infográficos segundo o seu contido, aplicando criterios clasificatorios que faciliten o seu uso
nas fases posteriores do proceso de montaxe e posprodución dun produto audiovisual.
(MP0906_12) RA3 - Introduce os medios no sistema de edición, valorando a disposición e a calidade técnica dos materiais en relación coa consecución
dos requisitos de calidade establecidos no proxecto de montaxe e posprodución audiovisual.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0906_12) CA1.1 Diferenciáronse as características definitorias das principais teorías e técnicas da montaxe audiovisual, valorando o seu percorrido
histórico e a súa aplicación á resolución dun proxecto.

(MP0906_22) CA1.1 Seleccionouse a plataforma e as ferramentas máis axeitadas para a creación dos efectos, o grafismo e a rotulaxe, de acordo cos
requisitos técnicos do proxecto audiovisual en fase de montaxe.

(MP0906_22) CA1.2 Determináronse os procesos de xeración de pautas e modelos de efectos de imaxe, son, grafismo e rotulaxe aplicables ao proxecto.

(MP0906_12) CA1.2 Valoráronse as consecuencias da aplicación correcta ou incorrecta das técnicas de mantemento da continuidade (narrativa,
perceptiva, formal, de movemento, de acción, de dirección, etc.) á resolución da montaxe dun proxecto audiovisual.

(MP0906_22) CA1.3 Definíronse as características técnicas e operativas da ferramenta adicional de software que cumpra utilizar para crear os efectos que
non se poden obter directamente na plataforma de edición e que deberán realizarse nunha plataforma externa.

(MP0906_12) CA1.3 Xustificáronse as alternativas posibles na montaxe dun produto audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo, o espazo,
a idea ou o contido, e a banda sonora.

(MP0906_22) CA1.4 Editouse a imaxe fixa para a súa inclusión na montaxe do proxecto audiovisual.

(MP0906_12) CA1.4 Especificáronse os obxectivos do proxecto audiovisual, determinando o formato de traballo e os procedementos técnicos máis
aconsellables para levar a cabo a montaxe.

(MP0906_12) CA1.5 Decidíronse as características específicas de ritmo interno e externo que hai que incorporar durante a montaxe do proxecto
audiovisual, valorando as súas repercusións na fase de montaxe.

(MP0906_22) CA1.5 Xeráronse os efectos, as rotulaxes e os gráficos previos á montaxe dun produto audiovisual, en aplicacións adicionais.

(MP0906_12) CA1.6 Determinouse o número e as características dos efectos técnicos que cumpra incorporar na montaxe dun produto audiovisual, que
conten con requisitos específicos realizados na fase de rodaxe ou gravación.

(MP0906_22) CA1.6 Xeráronse as máscaras necesarias para a composición de imaxes do produto audiovisual que así o requiran.

(MP0906_12) CA1.7 Listáronse as tomas que requiran un proceso de montaxe específico, prevéndose as solucións de montaxe que cumpra realizar.

(MP0906_22) CA1.7 Realizouse a captura e o rexistro, nun soporte de intercambio, dos materiais que se deban enviar a unha plataforma externa.

(MP0906_22) CA1.8 Elaborouse un informe en que se indiquen as pautas para a xeración de efectos de imaxe, son, grafismo e rotulaxe nos procesos que
cumpra realizar nunha plataforma externa.

(MP0906_12) CA1.8 Compiláronse todas as decisións relativas á valoración das características comunicativas, expresivas e técnicas para a montaxe dun
proxecto audiovisual nun documento ou catálogo de procesos.

(MP0906_12) CA2.1 Definíronse as características que debe cumprir a empresa de posprodución e a sala de edición para a realización da montaxe dun
produto audiovisual a partir da análise da súa estrutura, as prestacións e as características do proxecto.

(MP0906_22) CA2.1 Xeráronse os clips de imaxe e son correspondentes a cada toma, identificouse o seu contido e asignáronse os puntos de entrada e
saída segundo a duración prevista no guión de montaxe.

(MP0906_12) CA2.2 Definíronse as características que debe cumprir a plataforma empregada para levar a cabo o proceso de montaxe e posprodución
dun proxecto audiovisual.

(MP0906_22) CA2.2 Clasificáronse e agrupáronse os clips por secuencias, tomas válidas e duración, para facilitar a súa localización na sesión de
montaxe.

(MP0906_12) CA2.3 Decidiuse o formato de vídeo e de son, a súa compresión, as posibilidades de multixeración e outros parámetros técnicos que haxa
que considerar, para os aplicar no proceso técnico de montaxe dun produto audiovisual.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0906_22) CA2.3 Identificáronse, clasificáronse e seleccionáronse os segmentos de imaxe, audio, gráficos, máscaras, etc., que cumpra utilizar para a
elaboración de efectos que haxa que aplicar na montaxe e na posprodución do produto audiovisual.

(MP0906_12) CA2.4 Valoráronse as características máis salientables dos formatos dixitais e analóxicos da imaxe fotográfica, a súa compatibilidade e os
condicionantes do deseño universal, no proceso de montaxe dun produto audiovisual.

(MP0906_22) CA2.4 Clasificáronse e identificáronse os materiais de terceiras partes introducidos no sistema para a súa posible utilización na montaxe,
cando non estean libres de dereitos ou cando sexan susceptibles de declaración de uso.

(MP0906_12) CA2.5 Definíronse as características técnicas do formato de arquivo de creación de gráficos e a súa compatibilidade para a súa aplicación
na montaxe dun produto audiovisual.

(MP0906_22) CA2.5 Clasificáronse, ordenáronse e arquiváronse os materiais sobrantes e descartes do proxecto, de forma que sexa posible unha posterior
recuperación.

(MP0906_12) CA2.6 Definíronse as características do sistema elixido para a transferencia de ficheiros media entre aplicacións activas, na realización da
montaxe dun produto audiovisual e para o intercambio de medios con outras plataformas audiovisuais.

(MP0906_22) CA2.6 Sincronizáronse os brutos procedentes de diferentes fontes que realizaran un rexistro simultáneo.

(MP0906_12) CA2.7 Realizouse o diagrama de tempos e actividades para a realización do proceso da montaxe e a posprodución dun produto audiovisual
en todas as súas fases, elaborando os documentos técnicos e considerando o óptimo aproveitamento dos recursos e do tempo.

(MP0906_22) CA2.7 Preparáronse, clasificáronse e facilitáronse nun soporte axeitado os takes necesarios para a realización dunha sesión de dobraxe de
audio, no caso de ser requirida antes da montaxe do produto audiovisual.

(MP0906_12) CA3.1 Verificouse a correcta identificación externa dos soportes físicos (magnéticos, ópticos e fotosensibles) dos medios e a
correspondencia do seu contido co indicado na documentación do programa que se vaia montar: guión, escaleta, partes de cámara de son e

(MP0906_12) CA3.2 Minutouse e describiuse pertinentemente o contido dos soportes físicos, para a súa posterior identificación na montaxe dun produto
audiovisual.

(MP0906_12) CA3.3 Realizáronse compactacións, copias para visión con códigos de tempo en pantalla, duplicacións e/ou conversións de formatos dos
soportes físicos, para os compatibilizar cos medios técnicos e a ferramentas de posprodución elixidos na montaxe.

(MP0906_12) CA3.4 Comprobouse a integridade dos códigos de tempo e reescribiuse en caso de descontinuidade, interrupción ou sincronización
deficiente.

(MP0906_12) CA3.5 Verificouse a dispoñibilidade e a calidade técnica de todas as imaxes, o audio e o material gráfico, asegurando a súa correspondencia
co estándar de calidade requirido na documentación do proxecto audiovisual obxecto de montaxe.

(MP0906_12) CA3.6 Configurouse, conectouse e axustouse o equipamento completo de edición lineal ou non lineal, así como os seus periféricos,
controlando os percorridos do fluxo de sinais e realizando operacións de comprobación.

(MP0906_12) CA3.7 Realizouse a captura ou recaptura de medios a un sistema de edición desde fontes de vídeo e audio, analóxicas ou dixitais, ou desde
ficheiros dixitais con ou sen conversións de formato.

(MP0906_12) CA3.8 Realizouse a sincronización dos medios de imaxe cos medios de son que o requiran.

(MP0906_12) CA3.9 Elaborouse unha listaxe de incidencias, defectos e particularidades detectadas na visión e aplicáronse as medidas oportunas para a
súa corrección.

Os mínimos exixibles para acadar a avaliación positiva son:

UF1

-Diferenciáronse as características definitorias das principais teorías e técnicas da montaxe audiovisual, valorando o seu percorrido histórico e a

súa aplicación á resolución dun proxecto.

-Valoráronse as consecuencias da aplicación correcta ou incorrecta das técnicas de mantemento da continuidade (narrativa, perceptiva, formal, de

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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movemento, de acción, de dirección, etc.) á resolución da montaxe dun proxecto audiovisual.

-Xustificáronse as alternativas posibles na montaxe dun produto audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo, o espazo, a idea ou o

contido, e a banda sonora.

-Especificáronse os obxectivos do proxecto audiovisual, determinando o formato de traballo e os procedementos técnicos máis aconsellables para

levar a cabo a montaxe.

-Decidíronse as características específicas de ritmo interno e externo que hai que incorporar durante a montaxe do proxecto audiovisual, valorando

as súas repercusións na fase de montaxe.

-Determinouse o número e as características dos efectos técnicos que cumpra incorporar na montaxe dun produto audiovisual, que conten con

requisitos específicos realizados na fase de rodaxe ou gravación.

-Listáronse as tomas que requiran un proceso de montaxe específico, prevéndose as solucións de montaxe que cumpra realizar.

-Compiláronse todas as decisións relativas á valoración das características comunicativas, expresivas e técnicas para a montaxe dun proxecto

audiovisual nun documento ou catálogo de procesos.

-Definíronse as características que debe cumprir a empresa de posprodución e a sala de edición para a realización da montaxe dun produto

audiovisual a partir da análise da súa estrutura, as prestacións e as características do proxecto.

-Definíronse as características que debe cumprir a plataforma empregada para levar a cabo o proceso de montaxe e posprodución dun proxecto

audiovisual.

-Decidiuse o formato de vídeo e de son, a súa compresión, as posibilidades de multixeración e outros parámetros técnicos que haxa que

considerar, para os aplicar no proceso técnico de montaxe dun produto audiovisual.

-Valoráronse as características máis salientables dos formatos dixitais e analóxicos da imaxe fotográfica, a súa compatibilidade e os

condicionantes do deseño universal, no proceso de montaxe dun produto audiovisual.

-Definíronse as características técnicas do formato de arquivo de creación de gráficos e a súa compatibilidade para a súa aplicación na montaxe

dun produto audiovisual.

-Definíronse as características do sistema elixido para a transferencia de ficheiros media entre aplicacións activas, na realización da montaxe dun

produto audiovisual e para o intercambio de medios con outras plataformas audiovisuais.

-Realizouse o diagrama de tempos e actividades para a realización do proceso da montaxe e a posprodución dun produto audiovisual en todas as

súas fases, elaborando os documentos técnicos e considerando o óptimo aproveitamento dos recursos e do tempo.

-Verificouse a correcta identificación externa dos soportes físicos (magnéticos, ópticos e fotosensibles) dos medios e a correspondencia do seu

contido co indicado na documentación do programa que se vaia montar: guión, escaleta, partes de cámara de son e de montaxe, etc.

-Minutouse e describiuse pertinentemente o contido dos soportes físicos, para a súa posterior identificación na montaxe dun produto audiovisual.

-Realizáronse compactacións, copias para visión con códigos de tempo en pantalla, duplicacións e/ou conversións de formatos dos soportes

físicos, para os compatibilizar cos medios técnicos e a ferramentas de posprodución elixidos na montaxe.

-Comprobouse a integridade dos códigos de tempo e reescribiuse en caso de descontinuidade, interrupción ou sincronización deficiente.

-Verificouse a dispoñibilidade e a calidade técnica de todas as imaxes, o audio e o material gráfico, asegurando a súa correspondencia co estándar

de calidade requirido na documentación do proxecto audiovisual obxecto de montaxe.

-Configurouse, conectouse e axustouse o equipamento completo de edición lineal ou non lineal, así como os seus periféricos, controlando os

percorridos do fluxo de sinais e realizando operacións de comprobación.

-Realizouse a captura ou recaptura de medios a un sistema de edición desde fontes de vídeo e audio, analóxicas ou dixitais, ou desde ficheiros

dixitais con ou sen conversións de formato.

-Realizouse a sincronización dos medios de imaxe cos medios de son que o requiran.

-Elaborouse unha listaxe de incidencias, defectos e particularidades detectadas na visión e aplicáronse as medidas oportunas para a súa

corrección.

UF2

-Seleccionouse a plataforma e as ferramentas máis axeitadas para a creación dos efectos, o grafismo e a rotulaxe, de acordo cos requisitos
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técnicos do proxecto audiovisual en fase de montaxe.

-Determináronse os procesos de xeración de pautas e modelos de efectos de imaxe, son, grafismo e rotulaxe aplicables ao proxecto.

-Definíronse as características técnicas e operativas da ferramenta adicional de software que cumpra utilizar para crear os efectos que non se

poden obter directamente na plataforma de edición e que deberán realizarse nunha plataforma externa.

-Editouse a imaxe fixa para a súa inclusión na montaxe do proxecto audiovisual.

-Xeráronse os efectos, as rotulaxes e os gráficos previos á montaxe dun produto audiovisual, en aplicacións adicionais.

-Xeráronse as máscaras necesarias para a composición de imaxes do produto audiovisual que así o requiran.

-Realizouse a captura e o rexistro, nun soporte de intercambio, dos materiais que se deban enviar a unha plataforma externa.

-Elaborouse un informe en que se indiquen as pautas para a xeración de efectos de imaxe, son, grafismo e rotulaxe nos procesos que cumpra

realizar nunha plataforma externa.

-Xeráronse os clips de imaxe e son correspondentes a cada toma, identificouse o seu contido e asignáronse os puntos de entrada e saída segundo

a duración prevista no guión de montaxe.

-Clasificáronse e agrupáronse os clips por secuencias, tomas válidas e duración, para facilitar a súa localización na sesión de montaxe.

-Identificáronse, clasificáronse e seleccionáronse os segmentos de imaxe, audio, gráficos, máscaras, etc., que cumpra utilizar para a elaboración

de efectos que haxa que aplicar na montaxe e na posprodución do produto audiovisual.

-Clasificáronse e identificáronse os materiais de terceiras partes introducidos no sistema para a súa posible utilización na montaxe, cando non

estean libres de dereitos ou cando sexan susceptibles de declaración de uso.

-Clasificáronse, ordenáronse e arquiváronse os materiais sobrantes e descartes do proxecto, de forma que sexa posible unha posterior

recuperación.

-Sincronizáronse os brutos procedentes de diferentes fontes que realizaran un rexistro simultáneo.

-Preparáronse, clasificáronse e facilitáronse nun soporte axeitado os takes necesarios para a realización dunha sesión de dobraxe de audio, no

caso de ser requirida antes da montaxe do produto audiovisual.

-Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes que achega o uso de diferentes plataformas e sistemas de edición dixital en función das

características de cada tipo de proxectos sonoros.

-Axustáronse e sincronizáronse os equipamentos que interveñen no proceso de montaxe, en parámetros tales como o formato de traballo, a

frecuencia de mostraxe, a lonxitude da estrutura de mostraxe, a velocidade de 24/25 fotogramas e o código de tempo, etc.

-Melloráronse as unidades de almacenamento informático, liberando espazo de memoria, eliminando ficheiros temporais e innecesarios, aplicando

as rutinas de comprobación de erros e testeando, con aplicacións informáticas, os sistemas de almacenamento.

-Determinouse a tipoloxía e as características dos consumibles que se vaian utilizar, para dar resposta aos requisitos do proxecto de montaxe en

parámetros tales como os referidos á súa duración, o número de canles que deba soportar, os formatos de compresión, etc.

-Determinouse o número de pistas que cumpra utilizar no proxecto de edición e procedeuse ao seu ordenamento e á súa enumeración, tendo en

conta a complexidade

e as necesidades ulteriores de mestura do proxecto.

-Configuráronse as saídas do sistema para dar resposta aos requisitos que demanda a imaxe estereofónica ou multicanle do proxecto.

-Conectáronse correctamente os equipamentos mantendo a sincronización e buscando mellorar a calidade das conexións de audio.

-Configurouse adecuadamente o equipamento de vídeo asegurándose de que a reprodución de imaxe sexa correcta e non se produzan problemas

de sincronización co audio.

-Configurouse e axustouse correctamente o sistema de monitoraxe de audio tendo en conta a tipoloxía do traballo que cumpra realizar.

-Determináronse as características e as especificidades dos documentos sonoros necesarios para a realización da montaxe, a partir da lectura do

guión.

-Realizouse a unificación dos documentos sonoros dispares de entrada para introducir no proxecto de edición en parámetros técnicos como

formato, compresión e niveis.

-Corrixíronse e melloráronse os elementos de son deficientes en aspectos como a ecualización, a redución de ruídos e a dinámica.

-Transferíronse os materiais sonoros ao computador, logo de adaptado o formato orixinal ás necesidades do proxecto.

-Especificáronse as características dos efectos de sala non dispoñibles en librarías e graváronse aplicando técnicas de creación de efectos tales
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como a gravación sincrónica illada e a descomposición de sons complexos.

-Clasificáronse e marcáronse as pistas gravadas para facilitar a posterior procura e a súa xestión.

-Verificouse a calidade da banda de música e efectos realizando as observacións necesarias para corrixir as posibles deficiencias observadas.

-Ordenáronse secuencialmente os compoñentes da banda sonora atendendo á súa orde narrativa ou temporal.

-Sincronizouse a banda de son directo coa imaxe a partir de listas de decisión de edición da montaxe de imaxe.

-Incorporáronse ao proxecto as bandas sonoras de efectos, música, locucións, etc., realizando o axuste de niveis e crossfaders, e aplicando filtros

en caso necesario.

-Resincronizouse a edición e verificouse a calidade técnica e expresiva da banda sonora, así como a súa perfecta sincronización coa imaxe, e, de

ser o caso, identificáronse e sinaláronse as deficiencias detectadas.

-Verificouse a correspondencia entre a montaxe levada a cabo e os requisitos do proxecto, detectáronse erros e/ou desviacións e propuxéronse

solucións para a súa corrección.

-Valoráronse os resultados da montaxe considerando o ritmo, a intelixibilidade e a continuidade narrativa sonora, entre outros parámetros, e

realizáronse propostas razoadas de modificación.

-Documentáronse, organizáronse e arquiváronse os descartes de son para unha posible recuperación posterior.

-Aplicáronse adecuadamente as técnicas e os criterios de gravación de dobraxe para permitir unha correcta montaxe posterior.

-Desagregouse o guión radiofónico e/ou o proxecto discográfico atendendo á súa orde temporal, secuencial e expresiva.

-Incorporáronse os compoñentes externos de secuencia musical necesarios (sintetizadores, samplers e os seus controladores).

-Verificouse a calidade técnica e expresiva da banda sonora, así como o seu perfecto axuste de tempos, e, de ser o caso, identificáronse e

sinaláronse as deficiencias detectadas.

-Verificouse a correspondencia entre a montaxe levada a cabo e os requisitos do proxecto, detectáronse erros e/ou desviacións, e propuxéronse

solucións para a súa corrección.

-Valoráronse os resultados da montaxe considerando o ritmo e a continuidade narrativa sonora, entre outros parámetros, e realizáronse propostas

razoadas de modificación.

-Documentáronse, organizáronse e arquiváronse os descartes de son para unha posible recuperación posterior.

-Executáronse as operacións de premesturas de diálogos, músicas, ambientes e efectos, de acordo coas indicacións do proxecto.

-Axustáronse as bandas sonoras concorrentes en aspectos tales como, niveis, crossfaders, ecualizacións, dinámicas, panoramizacións, etc.

-Realizouse a integración definitiva da banda sonora coa imaxe nas producións audiovisuais, plano a plano, asegurando a intelixibilidade dos

diálogos, a igualación de gravacións procedentes de rodaxe e de estudio, e a súa combinación cos efectos, os ambientes e as músicas.

-Creouse a banda sonora internacional de diálogos ou narracións para producións audiovisuais e multimedia en formato distinto ao orixinal, e a

banda sonora de músicas e efectos en versión orixinal, xuntos ou por separado, asegurando que as mesturas sexan fieis á da versión orixinal.

-Valoráronse as posibilidades funcionais, operativas e expresivas dos procesos de dobraxe tanto na súa vertente de construción da banda sonora

dun programa audiovisual como nos procesos de tradución a outra lingua.

-Realizáronse os procedementos de masterización para adaptar a mestura final aos soportes e aos medios de distribución, atendendo a factores

como a estrutura dinámica e tonal, as características específicas de cada formato, as características de audición e a fidelidade ás consideracións

artísticas e expresivas do proxecto.

-Comprobouse o cumprimento das normas de calidade, sincronía e adecuación aos medios da banda sonora.

-Documentáronse os procesos levados a cabo e identificáronse de xeito unívoco para posteriores utilizacións.

-Codificouse correctamente a mestura en función do formato multicanle utilizado, e comprobouse que non se produciran erros no proceso.

Establécense os seguintes criterios de avaliación:

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.
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A profesora 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 expoñerán a

puntuación obtida polas persoas aspirantes no tablón de anuncios do centro.

Segunda parte da proba:

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

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

na programación para esta parte.

A 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 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 expoñerán as puntuacións obtidas no tablón de

anuncios do centro.

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 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 expoñerán a

puntuación obtida polas persoas aspirantes no tablón de anuncios do centro.

4.b) Segunda parte da proba

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

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

na programación para esta parte.

A 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 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 expoñerán as puntuacións obtidas no tablón de

anuncios do 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 Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe 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 (*)

MP0902 Planificación da realización en cine e vídeo 02020/2021 0160

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

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

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a planificación expresiva de secuencias audiovisuais, aplicando códigos e técnicas estandarizadas de linguaxe audiovisual, e conseguindo
os obxectivos comunicativos requiridos.
RA2 - 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.
RA3 - Elabora un guión técnico audiovisual, tendo en conta a relación da súa estrutura narrativa cos tratamentos que cumpra empregar, segundo as
situacións formuladas.
RA4 - Determina as características dos recursos necesarios para a realización dunha obra de cine, vídeo ou multimedia, tendo en conta a relación entre os
procesos de produción e os profesionais e os medios técnicos necesarios.
RA5 - Determina as características e a ambientación dos espazos escénicos necesarios para o rexistro dunha obra audiovisual, e xustifica a súa
idoneidade segundo as necesidades narrativas do guión e a consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto.
RA6 - Realiza probas de selección de actores e actrices para obras audiovisuais, valorando as técnicas existentes para conseguir a compatibilidade da
elección cos perfís dos personaxes definidos no guión.
RA7 - Planifica a rodaxe ou a gravación das secuencias dunha obra audiovisual, e xustifica a distribución de sesións en función de criterios de idoneidade
e organización.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Analizouse a tipoloxía de xénero, a intencionalidade comunicativa, os condicionantes do deseño universal e os códigos expresivos empregados na
realización de produtos audiovisuais.

CA1.2 Valoráronse as consecuencias comunicativas da utilización expresiva do plano e do encadramento que se adopten, así como do ángulo de cámara
e dos seus movementos, na resolución de diversos proxectos audiovisuais.

CA1.3 Relacionouse o valor expresivo e comunicativo dunha secuencia audiovisual cos aspectos espaciais da imaxe, tales como o campo, o fóra de
campo e o movemento interno e externo dos planos.

CA1.4 Xustificáronse as repercusións expresivas e funcionais que achega a adopción dun xeitos ou outro de composición e de deseño universal, respecto
da comprensión e a interpretación de diversas secuencias audiovisuais.

CA1.5 Aplicáronse as técnicas de realización de continuidade na resolución de secuencias audiovisuais con desprazamento dun suxeito e con tomas de
un, dous ou máis personaxes.

CA1.6 Analizouse o valor funcional, expresivo e comunicativo dos recursos sonoros empregados na construción da banda sonora dunha produción
audiovisual.

CA1.7 Deseñouse a estrutura expresiva da banda sonora dun produto audiovisual que dea resposta aos seus requisitos comunicativos.

CA2.1 Relacionáronse as funcións técnicas, expresivas e comunicativas que cumpren os elementos que compoñen a posta en escena dunha obra
audiovisual.

CA2.2 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.

CA2.3 Valorouse a consecución dos obxectivos expresivos e comunicativos que achega a elección do cromatismo e da iluminación, nunha obra
audiovisual.

CA2.4 Determinouse a idoneidade do vestiario, a maquillaxe, a caracterización e outros elementos estilísticos que afectan a posta en escena dunha obra
audiovisual.

CA2.5 Distinguíronse as funcións dos códigos xestuais e da linguaxe corporal empregados como recursos expresivos e comunicativos na interpretación
dunha obra audiovisual.

CA2.6 Relacionouse a evolución técnica e expresiva experimentada polo cine cos xeitos actuais de utilización da posta en escena e a iluminación.

CA2.7 Analizáronse os criterios formais e estéticos de proxectos audiovisuais, atendendo aos aspectos de época, as referencias históricas, os estilos
artísticos e de iluminación, a natureza do segmento sonoro e a escenografía.

CA3.1 Valoráronse os procesos, as características, as vantaxes e as dificultades que presenta a adaptación dunha obra literaria preexistente a un guión
audiovisual.

CA3.2 Construíronse as secuencias dramáticas do guión literario, seguindo as fases estandarizadas: determinación da idea, documentación, story line,
argumento e tratamento.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Realizouse o proceso de transformación dunha secuencia dramática, extraída parcialmente dun guión literario, a unha estrutura propia do guión
técnico audiovisual, e o storyboard.

CA3.4 Realizouse o storyboard dun guión audiovisual axeitado para o estilo narrativo do proxecto de realización.

CA3.5 Elaborouse a adecuación dos diálogos e as solucións narrativas do guión ás características do tipo de realización e do proxecto.

CA3.6 Marcouse a presenza sonora da música e os efectos na solución narrativa do guión audiovisual.

CA3.7 Aplicáronse os códigos e as solucións da linguaxe audiovisual na articulación dos documentos principais de planificación dun guión: guión técnico,
storyboard, plantas de decorado e guión de traballo.

CA3.8 Aplicáronselle ao guión técnico os criterios formais e estéticos dun proxecto audiovisual, atendendo aos aspectos de época, referencias históricas,
estilos artísticos, estilos de iluminación, natureza do segmento sonoro e escenografía.

CA4.1 Definíronse as responsabilidades e as funcións das persoas que concorren na realización dunha obra audiovisual segundo a súa tipoloxía (cine,
vídeo, multimedia e novos medios), así como o seu alcance e o seu xénero.

CA4.2 Definíronse as necesidades de recursos humanos, artísticos e técnicos precisos para a realización dun proxecto audiovisual en todas as súas fases,
a partir da desagregación do guión.

CA4.3 Definíronse as características de equipamentos, maquinaria, materiais e recursos técnicos precisos para a consecución expresiva dun proxecto
audiovisual.

CA4.4 Definíronse as características precisas de localizacións, decorados, estudios e a súa correspondente ambientación, para a consecución expresiva
dun proxecto audiovisual.

CA4.5 Definíronse as necesidades precisas de documentación visual, gráfica e sonora para a realización dun proxecto audiovisual, a partir da
desagregación do guión.

CA4.6 Extraéronse dos informes de localización os datos relativos a accesibilidade, distribución espacial, necesidades de adaptación escenográfica e
técnica, dispoñibilidade de seguridade, comunicacións e outros aspectos necesarios, para garantir o rexistro das

CA4.7 Avaliouse a viabilidade técnica de realización dun guión a partir da análise da súa estrutura e da determinación da súa necesidade de recursos nun
contexto determinado de realización cinematográfica ou videográfica.

CA5.1 Xustificouse unha relación de posibles localizacións para a resolución dunha gravación audiovisual, indicando os argumentos a favor e en contra,
desde a perspectiva estética e narrativa.

CA5.2 Valorouse a adecuación ás necesidades do proxecto narrativo audiovisual da documentación, as gravacións, as fotografías, os planos, internet ou
outras fontes de información dispoñible de diferentes localizacións.

CA5.3 Determináronse as características da ambientación dun decorado acorde coas necesidades do guión técnico.

CA5.4 Elaboráronse informes que xustifiquen a elección de localizacións alternativas (cover set), en caso de continxencias xurdidas nas localizacións
elixidas.

CA5.5 Realizouse o informe de adaptación do estudio ou da localización nos seus aspectos técnicos e escenográficos.

CA5.6 Propúxose unha orde de gravación por secuencias adecuada ás posibilidades narrativas, á combinación de todos os recursos técnicos e artísticos,
e á situación do estudio de gravación e das localizacións.

CA6.1 Caracterizáronse para as probas as necesidades de actores e actrices protagonistas, secundarios e episódicos, segundo os requisitos artísticos e
dramáticos do guión.

CA6.2 Elaborouse unha desagregación de tempos e duracións de participación de actores e actrices, reflectindo as necesidades de vestiario,
caracterización e maquillaxe axeitadas para a intencionalidade do guión.

CA6.3 Especificáronse os criterios artísticos, funcionais e de figuración a que deben aterse as probas de selección de actores e actrices, en función das
características do proxecto.

CA6.4 Deseñouse a estrutura e as características específicas da proba de selección de actores e actrices, nun proxecto de realización audiovisual
determinado.

CA6.5 6.5. Rexistráronse as probas nun soporte audiovisual, clasificando as gravacións para a súa posterior visión.

CA6.6 Redactáronse informes coas gravacións e os datos recollidos nas probas de actores e actrices, sinalando os criterios de idoneidade das persoas
participantes para cada papel.

CA6.7 Especificáronse as necesidades de cada personaxe canto a vestiario, caracterización e maquillaxe, a partir da información extraída do guión.

CA6.8 Xustificáronse as persoas candidatas que se adaptan aos requisitos artísticos e dramáticos do guión.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.1 Desagregouse o guión literario e elaboráronse listas de necesidades para cada departamento.

CA7.2 Asignáronse os recursos humanos e materiais necesarios en cada secuencia de produción do proxecto audiovisual, a partir das listas de
desagregación.

CA7.3 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.

CA7.4 Acordouse a orde de rexistro das secuencias de produción, bloques ou outras unidades coherentes do proxecto audiovisual, con criterios
comunicativos e de óptimo aproveitamento de recursos e de tempo.

CA7.5 Elaborouse o plan de rodaxe ou gravación axustándose ao orzamento establecido, incluíndo solucións alternativas en previsión das continxencias
que puideran xurdir.

CA7.6 Aplicáronse técnicas de organización para reflectir no plan de rodaxe as necesidades, os horarios de comparecencia e os tempos previstos.

CA7.7 Distribuíuse a información ás persoas responsables do proxecto, para a correcta xestión dos seus equipos.

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a planificación expresiva de secuencias audiovisuais, aplicando códigos e técnicas estandarizadas de linguaxe audiovisual, e conseguindo
os obxectivos comunicativos requiridos.
RA3 - Elabora un guión técnico audiovisual, tendo en conta a relación da súa estrutura narrativa cos tratamentos que cumpra empregar, segundo as
situacións formuladas.
RA4 - Determina as características dos recursos necesarios para a realización dunha obra de cine, vídeo ou multimedia, tendo en conta a relación entre os
procesos de produción e os profesionais e os medios técnicos necesarios.
RA6 - Realiza probas de selección de actores e actrices para obras audiovisuais, valorando as técnicas existentes para conseguir a compatibilidade da
elección cos perfís dos personaxes definidos no guión.
RA7 - Planifica a rodaxe ou a gravación das secuencias dunha obra audiovisual, e xustifica a distribución de sesións en función de criterios de idoneidade
e organización.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Analizouse a tipoloxía de xénero, a intencionalidade comunicativa, os condicionantes do deseño universal e os códigos expresivos empregados na
realización de produtos audiovisuais.

CA1.2 Valoráronse as consecuencias comunicativas da utilización expresiva do plano e do encadramento que se adopten, así como do ángulo de cámara
e dos seus movementos, na resolución de diversos proxectos audiovisuais.

CA1.3 Relacionouse o valor expresivo e comunicativo dunha secuencia audiovisual cos aspectos espaciais da imaxe, tales como o campo, o fóra de
campo e o movemento interno e externo dos planos.

CA1.4 Xustificáronse as repercusións expresivas e funcionais que achega a adopción dun xeitos ou outro de composición e de deseño universal, respecto
da comprensión e a interpretación de diversas secuencias audiovisuais.

CA1.5 Aplicáronse as técnicas de realización de continuidade na resolución de secuencias audiovisuais con desprazamento dun suxeito e con tomas de
un, dous ou máis personaxes.

CA3.2 Construíronse as secuencias dramáticas do guión literario, seguindo as fases estandarizadas: determinación da idea, documentación, story line,
argumento e tratamento.

CA3.3 Realizouse o proceso de transformación dunha secuencia dramática, extraída parcialmente dun guión literario, a unha estrutura propia do guión
técnico audiovisual, e o storyboard.

CA3.4 Realizouse o storyboard dun guión audiovisual axeitado para o estilo narrativo do proxecto de realización.

CA3.6 Marcouse a presenza sonora da música e os efectos na solución narrativa do guión audiovisual.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.7 Aplicáronse os códigos e as solucións da linguaxe audiovisual na articulación dos documentos principais de planificación dun guión: guión técnico,
storyboard, plantas de decorado e guión de traballo.

CA3.8 Aplicáronselle ao guión técnico os criterios formais e estéticos dun proxecto audiovisual, atendendo aos aspectos de época, referencias históricas,
estilos artísticos, estilos de iluminación, natureza do segmento sonoro e escenografía.

CA4.2 Definíronse as necesidades de recursos humanos, artísticos e técnicos precisos para a realización dun proxecto audiovisual en todas as súas fases,
a partir da desagregación do guión.

CA4.3 Definíronse as características de equipamentos, maquinaria, materiais e recursos técnicos precisos para a consecución expresiva dun proxecto
audiovisual.

CA4.4 Definíronse as características precisas de localizacións, decorados, estudios e a súa correspondente ambientación, para a consecución expresiva
dun proxecto audiovisual.

CA4.5 Definíronse as necesidades precisas de documentación visual, gráfica e sonora para a realización dun proxecto audiovisual, a partir da
desagregación do guión.

CA4.6 Extraéronse dos informes de localización os datos relativos a accesibilidade, distribución espacial, necesidades de adaptación escenográfica e
técnica, dispoñibilidade de seguridade, comunicacións e outros aspectos necesarios, para garantir o rexistro das

CA4.7 Avaliouse a viabilidade técnica de realización dun guión a partir da análise da súa estrutura e da determinación da súa necesidade de recursos nun
contexto determinado de realización cinematográfica ou videográfica.

CA6.7 Especificáronse as necesidades de cada personaxe canto a vestiario, caracterización e maquillaxe, a partir da información extraída do guión.

CA7.1 Desagregouse o guión literario e elaboráronse listas de necesidades para cada departamento.

CA7.2 Asignáronse os recursos humanos e materiais necesarios en cada secuencia de produción do proxecto audiovisual, a partir das listas de
desagregación.

CA7.3 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.

CA7.4 Acordouse a orde de rexistro das secuencias de produción, bloques ou outras unidades coherentes do proxecto audiovisual, con criterios
comunicativos e de óptimo aproveitamento de recursos e de tempo.

CA7.5 Elaborouse o plan de rodaxe ou gravación axustándose ao orzamento establecido, incluíndo solucións alternativas en previsión das continxencias
que puideran xurdir.

CA7.6 Aplicáronse técnicas de organización para reflectir no plan de rodaxe as necesidades, os horarios de comparecencia e os tempos previstos.

A cualificación corresponderá nun 70% a unha proba teórica escrita e un 30% 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.

Os criterios mínimos esixibles son os seguintes:

- Coñecer os diferentes tipos de xéneros cinematográficos.

- Coñecer os diferentes tipos de planos e o seu valor expresivo.

- Coñecer os diferentes elementos dramáticos que conforman unha secuencia.

- Coñecer o valor expresivo do compoñente escenográfico dentro dun proxecto audiovisual.

- Coñecer o valor expresivo do uso da iluminación e da cor dentro dun proxecto audiovisual

- Identificar as necesidades de vestiario, maquillaxe e caracterización dos actores participantes nun proxecto audiovisual

- Distinguir os distintos códigos xestuais e de linguaxe corporal empregados polos actores durante o proceso de interpretación nun proxecto de cine

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

- Coñecer as técnicas de elaboración dun guión literario nas suas diferentes fases, dende a idea ata o guión literario.

- Coñecer as técnicas de realización dun story board

- Coñecer as técnicas de realización dun guión técnico para un proxecto audiovisual de cine e vídeo

- Definir as responsabilidades e as funcións das persoas que interveñen na realización dun proxecto audiovisual

- Identificar as necesidades de recursos humanos, artísticos e técnicos precisos para a realización dun proxecto audiovisual.

- Determinar as características técnicas do equipamento técnico preciso para a realización dun proxecto de cine e vídeo

- Determinar as características das localizacións, dos decorados, estudios... precisos para a ambientación dun proxecto audiovisual concreto.

- Establecer a idoniedade de posibles localizacións para a realización dun proxecto audiovisual.

- Coñecer e aplicar as técnicas de realización das localización e da documentación correspondente: fichas, planos, fotos...

- Determinar as características da ambientación dun decorado acorde coas necesidades do guión técnico

- Coñecer e aplicar as técnicas de realización dunha orde de gravación tendo en conta diferentes aspectos: recursos técnicos e artísticos,

loicalizacións...

- Establecer e deseñar as probas de casting de actores e actrices protagonistas, secundarios e episódicos, segundo os requisitos artísticos e

dramáticos do guión.

- Realizar unha  estimación de tempos e duracións de participación de actores e actrices, reflectindo as necesidades de vestiario, caracterización e

maquillaxe axeitadas para a intencionalidade do guión

- Coñecer e especificar os criterios artísticos, funcionais e de figuración a que deben aterse as probas de selección de actores e actrices, en

función das características do proxecto

- Facer o deseño dunha proba de casting para un proxecto de realización determinado (spot, curtametraxe...)

- Coñecer as ténicas de rexistro audiovisual das probas de casting

- Especificar as necesidades de vestiario, maquillaxe, caracterización dos distintos actores e actrices a partir da información extraida do guión

literario.

- Manexar correctamente o equipamento técnico preciso para a realización de proxectos audiovisuais

- Responsabilizarse do correcto mantemento do material técnico empregado

- Traballar en grupo de xeito respetuoso

- Coñecer e aplicar as técnicas de realización de proxectos audiovisuais

- Elaborar listados de necesidades para cada departamento a partir do guión literario

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

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

un peso do 50% da nota final.

A proba constará de preguntas tipo test, entre 40 e 100.

Tamén pode haber preguntas curtas ou de desenvolvemento.

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.

Esta proba escrita pode ter unha duración máxima de dúas sesións, uns 100 minutos de duración.
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4.b) Segunda parte da proba

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

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

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

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

- Exemplo de exercios: Guión literario, guión técnico, escalera, guión gráfico ou storyboard. Ficha de localización, ficha de casting, realización dun

desagregamento, plano de iluminación, plano de cámaras, ...

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

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

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

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

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

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

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe 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 (*)

MP0904 Planificación da realización en televisión 02020/2021 0160

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

Profesorado asignado ao módulo MÓNICA CAMBA ÁLVAREZ,SERGIO FRADE FRAGA,XACOBE GONZÁLEZ ÁLVAREZ,FÁTIMA RODRÍGUEZ
PÉREZ (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 - Define as características e o formato dun programa de televisión, aplicando recursos da linguaxe audiovisual segundo a tipoloxía do xénero e as
posibilidades de colocación na grella de programas dunha televisión.
RA2 - Desenvolve a escaleta de realización dun programa de televisión a partir da desagregación do guión, tendo en conta a relación das necesidades de
recursos coa consecución das intencións expresivas da realización multicámara.
RA3 - Prepara os materiais necesarios na preprodución dun programa de televisión, tendo en conta a relación das súas características e condicións co seu
ordenamento na realización.
RA4 - Planifica o desenvolvemento espacial e temporal da realización multicámara en control, tendo en conta a relación da coordinación das intervencións
técnicas coa consecución das intencións comunicativas do programa de televisión.
RA5 - Planifica e controla os tempos de emisión, publicidade e autopromoción en procesos de continuidade televisiva, tendo en conta as diferenzas entre
os usos funcionais dos elementos que conforman estes espazos e a súa relación coa programación da emisora.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definiuse o xénero televisivo do proxecto de programa, aplicando as calidades e as opcións da programación predefinida dunha emisora de
televisión ás ideas e aos tratamentos iniciais do proxecto.

CA1.2 Definíronse os obxectivos dun proxecto de programa a partir da consideración da súa audiencia potencial, os medios de emisión, as franxas
horarias, as expectativas publicitarias ou a posible xustificación de servizo público.

CA2.1 Desagregouse o guión dun proxecto de programa de televisión, identificando e agrupando en listas coherentes os recursos necesarios para a súa
posta en marcha.

CA2.4 Realizouse un estudo sobre planta ou in situ das características do estudio de gravación ou da localización, valorouse a súa idoneidade e
achegáronse solucións ao informe ou a ficha de localización, e comprobouse a viabilidade dos seus elementos constituí

CA2.5 Determinouse a estrutura e o ritmo da realización multicámara segundo o contido e as intencións expresivas do programa.

CA2.6 Desenvolveuse a escaleta, definindo secuencialmente os bloques do programa ou a ficción de televisión, as intervencións das persoas implicadas,
as actuacións técnicas precisas en cada momento e o material audiovisual e gráfico que cumpra reproducir.

CA2.7 Elaborouse un plan de traballo para a realización do programa de xeito coordinado coas condicións establecidas pola produción.

CA3.1 Estableceuse un plan para a obtención dos materiais audiovisuais necesarios para a preprodución do programa a partir da consulta de fondos de
mediatecas.

CA3.2 Transferiuse o material audiovisual preciso para a preprodución do programa a un soporte de traballo que unifique os formatos de orixe, e
verificouse que as calidades técnicas se axusten aos requisitos da produción.

CA3.3 Editáronse as pezas de vídeo necesarias para a preprodución en editores non lineais ou en sistemas de redacción e edición virtual.

CA3.4 Identificáronse de xeito inequívoco as pezas que constitúen o material de preprodución, e reflectiuse en partes de gravación relacionados na
escaleta, co fin de enxertalas nun servidor ou para seren lanzadas mediante reprodutores de vídeo durante a realiz

CA3.5 Especificáronse as características e as condicións do material gráfico necesario e xestionouse a súa realización e a súa disposición durante o
programa, na orde recollida na escaleta.

CA4.2 Colocáronse na planta do estudio ou das localizacións os sets descritos nos planos escenográficos, fixando a colocación de elementos de decorado
e atrezo

CA4.3 Especificáronse as posicións dos personaxes e persoas intervenientes no programa, así como os movementos da posta en escena.

CA4.4 Elaborouse a planificación de cámaras, describindo a súa colocación, a cobertura, os movementos, as persoas ou os personaxes que cumpra
seguir, os tipos de planos e encadramentos, seguindo a orde cronolóxica reflectida na escaleta.

CA4.5 Especificáronse as condicións técnicas necesarias para que na gravación do son se consiga o uso expresivo desexado, mediante a modulación das
canles de micrófonos, liñas de audio, liñas exteriores, músicas e efectos de son.

CA4.6 Elaborouse a planificación dos efectos de iluminación e a especificación dos seus cambios ao longo do programa.

CA4.7 Estableceuse un sistema para corrixir as previsibles deficiencias técnicas e escenográficas que poidan afectar o desenvolvemento espacial e
temporal do programa.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.1 Documentáronse mediante escaletas e partes a totalidade dos compoñentes audiovisuais da emisión diaria dunha emisora de televisión, aplicando
criterios funcionais e organizativos de control de continuidade.

CA5.2 Especificouse, mediante un sistema de identificación, cada bloque que compón un programa de televisión, así como o seu punto de inicio e de
finalización.

CA5.3 Estableceuse un sistema para identificar as autopromocións dunha emisora ou dunha canle de televisión, e valorouse a súa repercusión no
cómputo total do tempo de programación e emisión.

CA5.4 Especificouse un sistema de emisión de bloques publicitarios nunha emisora de televisión compatible coa normativa legal sobre emisión de
publicidade en televisión.

CA5.5 Estableceuse un sistema para identificar as cabeceiras e refachos de entrada e saída a publicidade, valorando a súa repercusión no cómputo total
do tempo de programación e emisión.

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Define as características e o formato dun programa de televisión, aplicando recursos da linguaxe audiovisual segundo a tipoloxía do xénero e as
posibilidades de colocación na grella de programas dunha televisión.
RA2 - Desenvolve a escaleta de realización dun programa de televisión a partir da desagregación do guión, tendo en conta a relación das necesidades de
recursos coa consecución das intencións expresivas da realización multicámara.
RA3 - Prepara os materiais necesarios na preprodución dun programa de televisión, tendo en conta a relación das súas características e condicións co seu
ordenamento na realización.
RA4 - Planifica o desenvolvemento espacial e temporal da realización multicámara en control, tendo en conta a relación da coordinación das intervencións
técnicas coa consecución das intencións comunicativas do programa de televisión.
RA5 - Planifica e controla os tempos de emisión, publicidade e autopromoción en procesos de continuidade televisiva, tendo en conta as diferenzas entre
os usos funcionais dos elementos que conforman estes espazos e a súa relación coa programación da emisora.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Elaborouse a ficha técnica dun programa de televisión a partir do estudo da súa estrutura, dos códigos de realización empregados na súa
construción, dos condicionantes do deseño universal, dos recursos humanos e técnicos empregados e da análise pormenoriz

CA1.4 Determináronse os recursos da linguaxe audiovisual que se vaian utilizar na posta en marcha dun proxecto de programa de televisión,
especificando os usos expresivos do encadramento e a composición empregada, así como os recursos de son e de iluminación.

CA1.5 Desenvolveuse a escaleta matriz dun programa de televisión a partir do desenvolvemento da súa estrutura e dos seus contidos.

CA1.6 Determinouse a estrutura, o ritmo e os recursos narrativos que se vaian utilizar na realización do programa.

CA2.1 Desagregouse o guión dun proxecto de programa de televisión, identificando e agrupando en listas coherentes os recursos necesarios para a súa
posta en marcha.

CA2.2 Marcáronse sobre o guión as intervencións de personaxes e figuración en cada bloque ou secuencia, identificando o vestiario e as caracterizacións,
e trasladáronse os datos ás follas de desagregación.

CA2.3 Marcáronse sobre o guión as localizacións, os decorados, os elementos escenográficos, os atrezo, os vehículos e os efectos de iluminación e de
son, e trasladáronse os datos ás follas de desagregación.

CA2.4 Realizouse un estudo sobre planta ou in situ das características do estudio de gravación ou da localización, valorouse a súa idoneidade e
achegáronse solucións ao informe ou a ficha de localización, e comprobouse a viabilidade dos seus elementos constituí

CA2.5 Determinouse a estrutura e o ritmo da realización multicámara segundo o contido e as intencións expresivas do programa.

CA3.1 Estableceuse un plan para a obtención dos materiais audiovisuais necesarios para a preprodución do programa a partir da consulta de fondos de
mediatecas.

CA3.2 Transferiuse o material audiovisual preciso para a preprodución do programa a un soporte de traballo que unifique os formatos de orixe, e
verificouse que as calidades técnicas se axusten aos requisitos da produción.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Editáronse as pezas de vídeo necesarias para a preprodución en editores non lineais ou en sistemas de redacción e edición virtual.

CA3.4 Identificáronse de xeito inequívoco as pezas que constitúen o material de preprodución, e reflectiuse en partes de gravación relacionados na
escaleta, co fin de enxertalas nun servidor ou para seren lanzadas mediante reprodutores de vídeo durante a realiz

CA3.5 Especificáronse as características e as condicións do material gráfico necesario e xestionouse a súa realización e a súa disposición durante o
programa, na orde recollida na escaleta.

CA3.6 Confeccionouse unha relación de rótulos que reflicta a orde de presentación da escaleta.

CA3.7 Recolléronse nunha listaxe todas as pezas musicais que cumpra empregar no programa, para a súa xestión e para o cumprimento da normativa de
propiedade intelectual.

CA4.1 Supervisouse o deseño da escenografía real e virtual, tendo en conta os requisitos técnicos e expresivos do programa.

CA4.2 Colocáronse na planta do estudio ou das localizacións os sets descritos nos planos escenográficos, fixando a colocación de elementos de decorado
e atrezo

CA4.3 Especificáronse as posicións dos personaxes e persoas intervenientes no programa, así como os movementos da posta en escena.

CA4.4 Elaborouse a planificación de cámaras, describindo a súa colocación, a cobertura, os movementos, as persoas ou os personaxes que cumpra
seguir, os tipos de planos e encadramentos, seguindo a orde cronolóxica reflectida na escaleta.

CA4.7 Estableceuse un sistema para corrixir as previsibles deficiencias técnicas e escenográficas que poidan afectar o desenvolvemento espacial e
temporal do programa.

CA4.8 Estableceuse un procedemento de supervisión da adecuación á escaleta dos textos que vaian ler os presentadores ou as presentadoras, así como
a inserción secuencial destes no autocúe.

CA5.2 Especificouse, mediante un sistema de identificación, cada bloque que compón un programa de televisión, así como o seu punto de inicio e de
finalización.

CA5.3 Estableceuse un sistema para identificar as autopromocións dunha emisora ou dunha canle de televisión, e valorouse a súa repercusión no
cómputo total do tempo de programación e emisión.

CA5.4 Especificouse un sistema de emisión de bloques publicitarios nunha emisora de televisión compatible coa normativa legal sobre emisión de
publicidade en televisión.

CA5.5 Estableceuse un sistema para identificar as cabeceiras e refachos de entrada e saída a publicidade, valorando a súa repercusión no cómputo total
do tempo de programación e emisión.

Mínimoa exixibles para alcanzar a avaliación positiva:

- Definiuse o xénero televisivo do proxecto de programa, aplicando as calidades e as opcións da programación predefinida dunha emisora de

televisión ás ideas e aos tratamentos iniciais do proxecto.

- Elaborouse a ficha técnica dun programa de televisión a partir do estudo da súa estrutura, dos códigos de realización empregados na súa

construción, dos condicionantes do deseño universal, dos recursos humanos e técnicos empregados e da análise pormenoriz

- Desenvolveuse a escaleta matriz dun programa de televisión a partir do desenvolvemento da súa estrutura e dos seus contidos.

- Elaborouse un plan de traballo para a realización do programa de xeito coordinado coas condicións establecidas pola produción.

- Especificáronse as características e as condicións do material gráfico necesario e xestionouse a súa realización e a súa disposición durante o

programa, na orde recollida na escaleta.

- Elaborouse a planificación de cámaras, describindo a súa colocación, a cobertura, os movementos, as persoas ou os personaxes que cumpra

seguir, os tipos de planos e encadramentos, seguindo a orde cronolóxica reflectida na escaleta.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Criterios de cualificación para os alumnos de probas libres:

60% proba teórica (exame de supostos prácticos)

40% coñecementos prácticos (Prácticas dunha escaleta, planificación dun magazine, un dossier escenográfico e planificación dunha retransmisión

deportiva e outra dunha gala, que se puntuarán cunha lista de cotexo)

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 (exame de supostos prácticos, preguntas

a desenvolver, preguntas cortas e/o tipo test) , constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo e que terá

un peso do 60% da nota final.

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. O tempo máximo para a realización da PROBA TEÓRICA será de 120 minutos.

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. O resultado da proba práctica terá un peso do 40% da nota total.

Características da proba práctica:

- A proba consistirá na resolución dunha serie de exercicios nos que o alumno demostrará os coñecementos prácticos do módulo e que que

avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe.

- Exemplo de exercios: Dato un guión dun programa de televisión en plató onde se definen as caracterísitcas básicas do programa , o alumno terá

de que desenvolver un dossier de realización completo do mesmo que inclúa:   Ficha xeral do programa, sinopse,  Tratamiento narrativo e

audiovisual,  Guía de estilo: Aspectos artísticos (colorimetría, logotipo,tipografía, música, elementos de continuidad) e Aspectos técnicos: (Plantas

de cámara, Escaleta técnica, proposta de Grafismos), plantexamento de VTR (guiones técnicos e literarios) proposta de

perruquería/Maquillaxe/Vestiario e de músicas do programa.

- 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 160 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 Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe 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 (*)

MP0908 Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos 02020/2021 0160

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

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

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Avalía as características dramáticas, narrativas, estéticas e funcionais dun proxecto escénico, analizando as características técnicas e artísticas do
guión, o libreto, a partitura ou a documentación.

RA2 - Avalía as características da posta en escena dun espectáculo ou evento, a partir da interpretación da proposta escénica e a documentación técnica.

RA3 - Elabora a documentación técnica, artística e organizativa dun proxecto de espectáculo en vivo ou evento, tendo en conta a relación entre as
necesidades para a súa posta en marcha e as estruturas industriais, profesionais e técnicas do sector.
RA4 - Planifica os ensaios dun proxecto de espectáculo ou evento, tendo en conta as directrices do modelo de produción e as instrucións da dirección da
obra, considerando a regulamentación laboral e os condicionantes do espazo para a representación.
RA5 - Valora as posibilidades de adaptación dun proxecto de espectáculo ou evento a novos espazos de representación, respectando as condicións
artísticas do espectáculo.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Diferenciáronse os códigos característicos dos textos teatrais ou dos guións estandarizados, para a súa aplicación á resolución de proxectos de
espectáculos ou eventos.

CA1.5 Especificouse a secuencia narrativa dun guión a partir da súa división por bloques, actos e escenas ou cadros.

CA1.7 Especificáronse as características distintivas dos estilos e os movementos artísticos máis significativos relacionados coas artes escénicas e cos
eventos, con perspectiva histórica e contemporánea.

CA2.1 Distinguíronse as características da arquitectura teatral específica e os elementos constitutivos da caixa escénica.

CA2.2 Valorouse a funcionalidade escénica idónea para a realización dun espectáculo ou evento segundo o seu formato, a tipoloxía e a relación co
público.

CA2.3 Distinguíronse as funcións dos códigos xestuais e vocais, e da linguaxe corporal, así como as técnicas interpretativas dos actores e as actrices, e os
seus recursos expresivos e comunicativos, na posta en escena dun espectáculo ou evento.

CA2.4 Determináronse as características funcionais, dramáticas e expresivas da escenografía e o atrezo dun espectáculo ou evento a partir da análise da
proposta escénica ou dramatúrxica.

CA2.5 Especificáronse as características do vestiario, a maquillaxe e a caracterización para a posta en escena do proxecto de espectáculo ou evento, a
partir da análise da proposta escénica ou dramatúrxica.

CA2.6 Determinouse a idoneidade dos sistemas e dos elementos de iluminación que cumpran para a posta en escena dun espectáculo ou evento.

CA2.7 Especificáronse as características dos elementos musicais, sonoros, audiovisuais ou de calquera outro tipo que interveñen na posta en escena dun
espectáculo ou evento.

CA2.8 Determináronse as técnicas e os elementos destinados vestir o escenario e cubrirlle o fondo, para a posta en escena dun proxecto de espectáculo
ou evento.

CA2.9 Definíronse os recursos da maquinaria tradicional que se aplican no desenvolvemento da posta en escena dun espectáculo ou evento.

CA2.10 Relacionouse a evolución técnica, interpretativa e expresiva experimentada historicamente polas artes escénicas coas formas e técnicas
contemporáneas da posta en escena dun espectáculo ou evento.

CA3.1 Elaboráronse organigramas que amosen a estrutura organizativa das empresas produtoras de espectáculos ou eventos, e os equipos que participan
nelas.

CA3.2 Elaboráronse, mediante diagramas, as fases e os procesos de produción e exhibición que concorren na realización dun proxecto segundo a súa
tipoloxía, así como as tarefas que vaian realizar os equipos artísticos e técnicos para a posta en marcha dun proxec

CA3.3 Valoráronse as competencias e as responsabilidades que exercen os profesionais da rexedoría na posta en marcha dun espectáculo ou evento.

CA3.7 Organizouse e compilouse a documentación gráfica, os deseños e os planos de escenografía, planos de luces, figurinos, etc.

CA3.9 Redactouse o primeiro libro de rexedoría, anotando os cambios formulados pola dirección, a orde das escenas, as entradas e saídas de
personaxes, os cambios de escenografía, o atrezo, o son, a luminotecnia, os descansos e os efectos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.1 Realizouse o plan de ensaios considerando a súa tipoloxía, a secuencia cronolóxica das escenas ou partes do espectáculo ou evento, e os
correspondentes cambios de escenografía, luminotecnia, atrezo, vestiario e son, entre outros aspectos.

CA4.3 Elaborouse un plan e un calendario de ensaios, considerando as condicións da produción e da dirección técnica, a entrega de materiais escénicos,
os horarios laborais dos colectivos implicados e a previsible incorporación dos intérpretes, segundo a distrib

CA4.6 Confeccionouse a táboa do horario do persoal, para informar a todos os participantes na produción das convocatorias, tarefas e outras actividades
que se vaian desenvolver durante os ensaios dun espectáculo.

CA5.1 Elaborouse a ficha completa ou ríder do espectáculo que cumpra adaptar ao novo espazo escénico.

CA5.2 Avaliouse a viabilidade artística e técnica para adaptar o espectáculo a un novo espazo, tendo en conta a documentación técnica do local, as
instrucións do libro de rexedoría e os criterios de flexibilidade establecidos artisticamente e tecnicamente.

CA5.3 Planificouse a adaptación a un novo espazo, tendo en conta a estrutura organizativa propia do local, as condicións laborais do persoal técnico da
sala de acollemento e o uso dos espazos de traballo da zona de artistas (back stage).

CA5.6 Especificáronse as condicións dos procesos de embalaxe e transporte da escenografía, do plan de viaxe e das operacións de montaxe que se
prevén no novo escenario, considerando a coordinación co resto de departamentos implicados na xira.

CA5.7 Mantívose no proceso de adaptación a maior fidelidade posible ao proxecto artístico orixinal.

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 as características dramáticas, narrativas, estéticas e funcionais dun proxecto escénico, analizando as características técnicas e artísticas do
guión, o libreto, a partitura ou a documentación.

RA2 - Avalía as características da posta en escena dun espectáculo ou evento, a partir da interpretación da proposta escénica e a documentación técnica.

RA3 - Elabora a documentación técnica, artística e organizativa dun proxecto de espectáculo en vivo ou evento, tendo en conta a relación entre as
necesidades para a súa posta en marcha e as estruturas industriais, profesionais e técnicas do sector.
RA4 - Planifica os ensaios dun proxecto de espectáculo ou evento, tendo en conta as directrices do modelo de produción e as instrucións da dirección da
obra, considerando a regulamentación laboral e os condicionantes do espazo para a representación.
RA5 - Valora as posibilidades de adaptación dun proxecto de espectáculo ou evento a novos espazos de representación, respectando as condicións
artísticas do espectáculo.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Especificouse a tipoloxía do produto, o formato e o xénero do espectáculo, a partir da análise do seu guión, do libreto, da partitura ou da
documentación.

CA1.3 Determináronse o tema, o argumento, os personaxes, as accións, o espazo e o tempo, así como os demais elementos da estrutura dramática do
espectáculo ou evento, a partir da análise do guión ou da documentación previa.

CA1.4 Valoráronse os recursos dramatúrxicos e as características expresivas dos elementos constitutivos das linguaxes escénicas e as súas calidades
plásticas, funcionais, semánticas e técnicas, a partir da análise do guión e da súa documentación previa.

CA1.5 Especificouse a secuencia narrativa dun guión a partir da súa división por bloques, actos e escenas ou cadros.

CA1.6 Determinouse o contexto histórico do espectáculo que se vaia desenvolver, a partir da lectura e a análise do guión, e da documentación do
proxecto.

CA2.3 Distinguíronse as funcións dos códigos xestuais e vocais, e da linguaxe corporal, así como as técnicas interpretativas dos actores e as actrices, e os
seus recursos expresivos e comunicativos, na posta en escena dun espectáculo ou evento.

CA2.4 Determináronse as características funcionais, dramáticas e expresivas da escenografía e o atrezo dun espectáculo ou evento a partir da análise da
proposta escénica ou dramatúrxica.

CA2.6 Determinouse a idoneidade dos sistemas e dos elementos de iluminación que cumpran para a posta en escena dun espectáculo ou evento.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.7 Especificáronse as características dos elementos musicais, sonoros, audiovisuais ou de calquera outro tipo que interveñen na posta en escena dun
espectáculo ou evento.

CA3.4 Elaborouse a desagregación por escena de actores e actrices (protagonistas, principais, secundarios, figuración, etc.), intervenientes, elementos
escenográficos, atrezo, vestiario e efectos de luz, son e audiovisuais dun proxecto de espectáculo ou evento.

CA3.5 Clasificáronse os personaxes intervenientes no espectáculo ou evento segundo o seu perfil, a importancia, a extensión, a frecuencia e a relación no
proxecto.

CA3.6 Elaborouse a desagregación do persoal técnico que intervén, en relación coas accións que debe desenvolver en cada momento do ensaio ou
representación do espectáculo ou evento.

CA3.7 Organizouse e compilouse a documentación gráfica, os deseños e os planos de escenografía, planos de luces, figurinos, etc.

CA3.8 Desenvolveuse o proceso completo de adaptación dunha secuencia dramática dun libreto a guión técnico.

CA3.9 Redactouse o primeiro libro de rexedoría, anotando os cambios formulados pola dirección, a orde das escenas, as entradas e saídas de
personaxes, os cambios de escenografía, o atrezo, o son, a luminotecnia, os descansos e os efectos.

CA4.1 Realizouse o plan de ensaios considerando a súa tipoloxía, a secuencia cronolóxica das escenas ou partes do espectáculo ou evento, e os
correspondentes cambios de escenografía, luminotecnia, atrezo, vestiario e son, entre outros aspectos.

CA4.2 Planificáronse os ensaios dun proxecto de espectáculo en vivo ou evento, tendo en conta a regulamentación e a lexislación laboral nas artes
escénicas, a habilitación dos espazos de traballo e o cumprimento das disposicións de prevención de riscos laborais

CA4.3 Elaborouse un plan e un calendario de ensaios, considerando as condicións da produción e da dirección técnica, a entrega de materiais escénicos,
os horarios laborais dos colectivos implicados e a previsible incorporación dos intérpretes, segundo a distrib

CA4.4 Realizouse un símil ou preescenografía con anterioridade á definitiva implantación da escenografía dun espectáculo ou evento, así como unha
marcaxe da sala de ensaios reflexo fiel do espazo e das condicións da escena.

CA4.5 Desenvolveuse o proceso completo de creación dunha escaleta para a presentación dun produto nun evento ou espectáculo multimedia.

CA4.6 Confeccionouse a táboa do horario do persoal, para informar a todos os participantes na produción das convocatorias, tarefas e outras actividades
que se vaian desenvolver durante os ensaios dun espectáculo.

CA5.1 Elaborouse a ficha completa ou ríder do espectáculo que cumpra adaptar ao novo espazo escénico.

CA5.3 Planificouse a adaptación a un novo espazo, tendo en conta a estrutura organizativa propia do local, as condicións laborais do persoal técnico da
sala de acollemento e o uso dos espazos de traballo da zona de artistas (back stage).

CA5.4 Realizouse o plan de distribución dos actores e as actrices nos camerinos e a colocación do vestiario e o atrezo no novo espazo de acollemento.

CA5.5 Recolléronse nun informe as novas condicións de implantación da escenografía, implantación de proxectores, gravación de efectos de iluminación e
audiovisuais, e calquera outro cambio técnico consecuencia da adaptación do espectáculo ou evento.

Contidos mínimos esixibles:

Avaliación das características dramáticas, narrativas e funcionais dun proxecto escénico

Características dos espectáculos en vivo e dos eventos. Tipoloxía e elementos diferenciais e específicos das artes escénicas.

Xéneros dramáticos e os seus elementos diferenciais.

Elementos da estrutura dramática nas artes escénicas.

Estrutura e discurso narrativo aplicado ás artes escénicas.

Dramaturxia. Técnicas de elaboración de guións para espectáculos e eventos. Guións artísticos e técnicos.

Evolución técnica das escolas e os movementos artísticos dos espectáculos en vivo e dos eventos: das orixes do teatro ás performances e

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

Arquitectura teatral: do teatro grego aos edificios multiúsos.

Evolución técnica dos espazos escénicos para a representación de espectáculos en vivo ¿e eventos, en relación coa posta en escena:¿

Modelos de espazos para a representación.¿

Escenario á italiana.

 Caixa escénica.

Configuración, uso e función da maquinaria teatral ou tremoia.

Equipamento técnico.

Dirección e posta en escena teatral.

Evolución das escolas e as técnicas interpretativas para os espectáculos.

Funcións da escenografía e o atrezo no espectáculo.

Valor funcional e expresivo da iluminación en espectáculos en vivo e eventos.

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

Funcións da música e os efectos sonoros nas artes escénicas. Equipos técnicos de son.

Proceso de desenvolvemento dun espectáculo de artes escénicas, representacións musicais, eventos, etc.

Funcións e tarefas dos colectivos artísticos e técnicos: funcións do rexedor.

Técnicas para a realización da desagregación de recursos técnicos e artísticos e a elaboración de listaxes.

Técnicas de control da implantación da escenografía.

Construción do libro de rexedoría.

Orde de escenas, duración e descansos.

Cambios formulados para a escenografía, o atrezo e o vestiario.

Entradas e saídas dos personaxes.

Tipoloxía e proceso dos ensaios: das lecturas de texto aos ensaios xerais.

Distribución funcional dos espazos.

Distribución de actores e actrices nos camerinos.

Colocación do vestiario e o atrezo.

Normativa de seguridade e prevención de riscos laborais.

Adaptación do guión ou libro de rexedoría a novos espazos de representación.

Procesos de adaptación dun espectáculo en vivo ou evento a novos espazos.

Arquitecturas lixeiras utilizadas para as actividades en espazos non acondicionados.

Técnicas de almacenaxe, embalaxe e conservación.¿

Loxística de equipamentos e transporte.

Criterios de Cualificación:

Primeira parte da proba

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

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

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

Segunda parte da proba

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

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

establecidos na programación para esta parte.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) 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.

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

un peso do 60% da nota final.

A proba constará de 60 preguntas curtas.

Para a realización desta proba o alumno deberá traer un boli negro ou azul.

Este examen terá un tempo de realización non superior a dúas horas. Para acadar unha avaliación positiva nesta proba, será necesario obter,

como mínimo, un 5.

4.b) Segunda parte da proba

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

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

As 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.

Para a realización desta proba o alumno deberá traer un boli negro ou azul, regla,  e rotuladores marcadores.

Esta proba terá un tempo de realización non superior a dúas horas. Para acadar unha avaliación positiva nesta proba, será necesario obter, como

mínimo, un 5.

A duración para esta proba será de 120 minutos/aproximadamente.
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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 Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe 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 (*)

MP0903 Procesos de realización en cine e vídeo 02020/2021 0157

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

Profesorado asignado ao módulo SIRA ROMERO FERNÁNDEZ,NEREA MARRA MIRANDA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado NEREA MARRA MIRANDA

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 - Coordina os recursos humanos artísticos e técnicos necesarios para a rodaxe ou a gravación dun produto audiovisual, para o que analiza a
documentación técnica da fase de planificación.
RA2 - Coordina a dispoñibilidade dos recursos técnicos, materiais e loxísticos necesarios para a rodaxe ou a gravación dun produto audiovisual, para o
que analiza a documentación técnica da fase de planificación.
RA3 - Dirixe os ensaios cos equipos técnicos e artísticos intervenientes na rodaxe ou na gravación dun proxecto audiovisual, para o que interpreta a
documentación técnica, e propón alternativas e melloras.
RA4 - Dirixe a rodaxe ou gravación dunha obra audiovisual, e contrasta os resultados coa consecución dos criterios artísticos e técnicos establecidos no
proxecto.
RA5 - Organiza o material audiovisual rexistrado na rodaxe ou na gravación dun proxecto audiovisual, para a súa posterior montaxe e posprodución,
avaliando as tomas de imaxe e son.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definíronse os aspectos de coordinación e supervisión das tarefas dos equipos humanos artísticos e técnicos, a partir da análise da documentación
técnica xerada durante a fase de planificación da rodaxe ou gravación: plan de rodaxe, desagregación por secu

CA1.2 Seleccionouse a colocación, a altura e o movemento das cámaras, atendendo á finalidade expresiva da realización das secuencias.

CA1.3 Elaboráronse os esquemas de iluminación atendendo ao efecto expresivo pretendido para a secuencia.

CA1.4 Caracterizáronse os planos necesarios para a gravación ou a rodaxe das secuencias, segundo as intencións narrativas e expresivas do guión.

CA1.5 Organizouse a escenografía e os movementos de personaxes, entre outros, segundo as intencións narrativas e expresivas do guión.

CA1.6 Verificouse que o traballo de maquillaxe, peiteado e xastraría se adapte aos requisitos da secuencia que se vaia gravar ou rodar.

CA1.7 Elaboráronse as ordes de traballo para as persoas integrantes do equipo técnico e artístico, asegurando un procedemento para a súa repartición.

CA1.8 Adxudicáronse as tarefas concretas que teñen que desenvolver todos os equipos humanos técnicos e artísticos implicados durante o proceso de
rodaxe ou gravación da obra audiovisual.

CA2.1 Verificouse a dispoñibilidade do equipo técnico para o día de rodaxe ou gravación, segundo as desagregacións das secuencias que se vaian
rexistrar e os listaxes de recursos.

CA2.2 Realizáronse as comprobacións técnicas necesarias para garantir o correcto funcionamento do equipamento de rexistro audiovisual, a iluminación,
o son, a maquinaria de rodaxe e outras instalacións técnicas implicadas na rodaxe ou na gravación, segundo as n

CA2.3 Realizáronse as comprobacións necesarias para garantir a instalación e a colocación correctas, e a adecuación dos decorados e do atrezo no plató
de rodaxe ou na localización, segundo as necesidades de filmación ou gravación da toma.

CA2.4 Comprobouse a adecuación das escenas e dos elementos de imaxe gravados, para inserir na rodaxe ou na gravación das secuencias.

CA2.5 Comprobouse a adecuación de efectos e dos cortes de son e música, para a súa inserción durante a rodaxe da secuencia.

CA3.1 Estableceuse un sistema de comprobación do cumprimento das citacións previstas para os ensaios por parte dos equipos humanos artísticos e
técnicos intervenientes.

CA3.2 Efectuáronse os ensaios do equipo artístico da secuencia que se vaia rodar ou gravar, marcando directrices segundo o guión de traballo.

CA3.3 Comprobouse, nos ensaios con persoal técnico, a correcta execución das operacións de índole técnica e o seu axuste á posta en escena, avaliando
tempos e duracións.

CA3.4 Estableceuse un sistema de comprobación de probas e test de cámaras para asegurar que o vestiario, o peiteado, a maquillaxe e a caracterización
do persoal artístico sigan os criterios establecidos pola dirección artística.

CA3.5 Comprobouse, en ensaios con actores e, de ser o caso, figuración, o desenvolvemento da acción, a comprobación dos diálogos e as intervencións,
o sinalamento de posicións e a modalidade interpretativa idónea.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Elaboráronse informes para recoller as correccións técnicas, escenográficas e interpretativas que cumpra considerar en ulteriores ensaios ou no
momento da rodaxe ou gravación.

CA4.1 Dirixiuse a interpretación dos actores e as actrices durante a rodaxe ou gravación das secuencias, mantendo o nivel interpretativo e as intencións
expresivas do guión.

CA4.2 Dirixiuse a rodaxe ou a gravación das tomas da secuencia coordinando a acción e o movemento dos personaxes, así como os efectos especiais,
segundo a intención expresiva planificada no guión técnico.

CA4.3 Controlouse a continuidade narrativa e de elementos da escena segundo a planificación establecida.

CA4.4 Valorouse a toma realizada e o control de son desta, e procedeuse á súa repetición ata a disposición da toma correcta.

CA4.5 Comprobouse, antes da rodaxe ou a gravación e despois do rexistro de cada toma, a adecuación dos elementos do decorado e atrezo ao
mantemento da continuidade formal da escena.

CA4.6 Tívose en conta no rexistro a posterior realización dos efectos de posprodución que afectan a realización da toma.

CA4.7 Elaborouse un informe do día de rodaxe ou gravación que indique a validez ou non das tomas realizadas, as accións e as decisións tomadas, as
incidencias salientables e a procedencia da modificación do plan de rodaxe ou gravación, e elaboráronse as novas o

CA4.8 Aplicáronse técnicas de motivación, xestión de persoal e resolución de conflitos durante a rodaxe ou a gravación do proxecto audiovisual.

CA4.9 Tívose en conta o cumprimento das normas de prevención de riscos laborais, profesionais e ambientais derivadas da actividade propia da rodaxe
ou a gravación dun proxecto audiovisual.

CA5.1 Valoráronse as tomas válidas de imaxe e de son, a partir da súa visión e audición, segundo as indicacións do parte de cámaras.

CA5.2 Minutáronse as cintas de vídeo con precisión, indicando códigos de tempos, contido de imaxe e son, tipo de plano, duración e outros elementos que
poidan cumprir para o posterior proceso de montaxe e posprodución do proxecto.

CA5.3 Realizouse a adaptación das imaxes e dos sons captados ao formato máis axeitado para a súa posterior montaxe e posprodución, salvagardando a
calidade do formato orixinal.

CA5.4 Realizouse o proceso de xestión, conservación e arquivo do material audiovisual xerado durante a rodaxe ou a gravación, para posteriores usos e
adecuacións.

CA5.5 Elaborouse un guión de montaxe para a planificación da montaxe e/ou a posprodución, tendo en conta o guión técnico e a avaliación das tomas de
imaxe gravadas.

CA5.6 Elaborouse un plan de sonorización e dobraxe, tendo en conta o guión técnico e a avaliación das tomas de son gravadas.

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 - Coordina os recursos humanos artísticos e técnicos necesarios para a rodaxe ou a gravación dun produto audiovisual, para o que analiza a
documentación técnica da fase de planificación.
RA2 - Coordina a dispoñibilidade dos recursos técnicos, materiais e loxísticos necesarios para a rodaxe ou a gravación dun produto audiovisual, para o
que analiza a documentación técnica da fase de planificación.
RA3 - Dirixe os ensaios cos equipos técnicos e artísticos intervenientes na rodaxe ou na gravación dun proxecto audiovisual, para o que interpreta a
documentación técnica, e propón alternativas e melloras.
RA4 - Dirixe a rodaxe ou gravación dunha obra audiovisual, e contrasta os resultados coa consecución dos criterios artísticos e técnicos establecidos no
proxecto.
RA5 - Organiza o material audiovisual rexistrado na rodaxe ou na gravación dun proxecto audiovisual, para a súa posterior montaxe e posprodución,
avaliando as tomas de imaxe e son.

Criterios de avaliación do currículo

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definíronse os aspectos de coordinación e supervisión das tarefas dos equipos humanos artísticos e técnicos, a partir da análise da documentación
técnica xerada durante a fase de planificación da rodaxe ou gravación: plan de rodaxe, desagregación por secu

CA1.2 Seleccionouse a colocación, a altura e o movemento das cámaras, atendendo á finalidade expresiva da realización das secuencias.

CA1.3 Elaboráronse os esquemas de iluminación atendendo ao efecto expresivo pretendido para a secuencia.

CA1.4 Caracterizáronse os planos necesarios para a gravación ou a rodaxe das secuencias, segundo as intencións narrativas e expresivas do guión.

CA1.5 Organizouse a escenografía e os movementos de personaxes, entre outros, segundo as intencións narrativas e expresivas do guión.

CA1.6 Verificouse que o traballo de maquillaxe, peiteado e xastraría se adapte aos requisitos da secuencia que se vaia gravar ou rodar.

CA1.7 Elaboráronse as ordes de traballo para as persoas integrantes do equipo técnico e artístico, asegurando un procedemento para a súa repartición.

CA1.8 Adxudicáronse as tarefas concretas que teñen que desenvolver todos os equipos humanos técnicos e artísticos implicados durante o proceso de
rodaxe ou gravación da obra audiovisual.

CA2.1 Verificouse a dispoñibilidade do equipo técnico para o día de rodaxe ou gravación, segundo as desagregacións das secuencias que se vaian
rexistrar e os listaxes de recursos.

CA2.2 Realizáronse as comprobacións técnicas necesarias para garantir o correcto funcionamento do equipamento de rexistro audiovisual, a iluminación,
o son, a maquinaria de rodaxe e outras instalacións técnicas implicadas na rodaxe ou na gravación, segundo as n

CA2.3 Realizáronse as comprobacións necesarias para garantir a instalación e a colocación correctas, e a adecuación dos decorados e do atrezo no plató
de rodaxe ou na localización, segundo as necesidades de filmación ou gravación da toma.

CA2.4 Comprobouse a adecuación das escenas e dos elementos de imaxe gravados, para inserir na rodaxe ou na gravación das secuencias.

CA2.5 Comprobouse a adecuación de efectos e dos cortes de son e música, para a súa inserción durante a rodaxe da secuencia.

CA3.1 Estableceuse un sistema de comprobación do cumprimento das citacións previstas para os ensaios por parte dos equipos humanos artísticos e
técnicos intervenientes.

CA3.2 Efectuáronse os ensaios do equipo artístico da secuencia que se vaia rodar ou gravar, marcando directrices segundo o guión de traballo.

CA3.3 Comprobouse, nos ensaios con persoal técnico, a correcta execución das operacións de índole técnica e o seu axuste á posta en escena, avaliando
tempos e duracións.

CA3.4 Estableceuse un sistema de comprobación de probas e test de cámaras para asegurar que o vestiario, o peiteado, a maquillaxe e a caracterización
do persoal artístico sigan os criterios establecidos pola dirección artística.

CA3.5 Comprobouse, en ensaios con actores e, de ser o caso, figuración, o desenvolvemento da acción, a comprobación dos diálogos e as intervencións,
o sinalamento de posicións e a modalidade interpretativa idónea.

CA3.6 Elaboráronse informes para recoller as correccións técnicas, escenográficas e interpretativas que cumpra considerar en ulteriores ensaios ou no
momento da rodaxe ou gravación.

CA4.1 Dirixiuse a interpretación dos actores e as actrices durante a rodaxe ou gravación das secuencias, mantendo o nivel interpretativo e as intencións
expresivas do guión.

CA4.2 Dirixiuse a rodaxe ou a gravación das tomas da secuencia coordinando a acción e o movemento dos personaxes, así como os efectos especiais,
segundo a intención expresiva planificada no guión técnico.

CA4.3 Controlouse a continuidade narrativa e de elementos da escena segundo a planificación establecida.

CA4.4 Valorouse a toma realizada e o control de son desta, e procedeuse á súa repetición ata a disposición da toma correcta.

CA4.5 Comprobouse, antes da rodaxe ou a gravación e despois do rexistro de cada toma, a adecuación dos elementos do decorado e atrezo ao
mantemento da continuidade formal da escena.

CA4.6 Tívose en conta no rexistro a posterior realización dos efectos de posprodución que afectan a realización da toma.

CA4.7 Elaborouse un informe do día de rodaxe ou gravación que indique a validez ou non das tomas realizadas, as accións e as decisións tomadas, as
incidencias salientables e a procedencia da modificación do plan de rodaxe ou gravación, e elaboráronse as novas o

CA4.8 Aplicáronse técnicas de motivación, xestión de persoal e resolución de conflitos durante a rodaxe ou a gravación do proxecto audiovisual.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.9 Tívose en conta o cumprimento das normas de prevención de riscos laborais, profesionais e ambientais derivadas da actividade propia da rodaxe
ou a gravación dun proxecto audiovisual.

CA5.1 Valoráronse as tomas válidas de imaxe e de son, a partir da súa visión e audición, segundo as indicacións do parte de cámaras.

CA5.2 Minutáronse as cintas de vídeo con precisión, indicando códigos de tempos, contido de imaxe e son, tipo de plano, duración e outros elementos que
poidan cumprir para o posterior proceso de montaxe e posprodución do proxecto.

CA5.3 Realizouse a adaptación das imaxes e dos sons captados ao formato máis axeitado para a súa posterior montaxe e posprodución, salvagardando a
calidade do formato orixinal.

CA5.4 Realizouse o proceso de xestión, conservación e arquivo do material audiovisual xerado durante a rodaxe ou a gravación, para posteriores usos e
adecuacións.

CA5.5 Elaborouse un guión de montaxe para a planificación da montaxe e/ou a posprodución, tendo en conta o guión técnico e a avaliación das tomas de
imaxe gravadas.

CA5.6 Elaborouse un plan de sonorización e dobraxe, tendo en conta o guión técnico e a avaliación das tomas de son gravadas.

O alumnado alcanzará a avaliación positiva cando alcance os mínimos esixibles incluidos entre as competencias profesionais citadas a

continuación. Os contidos teóricos suporán o 60% da cualificación e os contidos prácticos o 40%

UD-1

CA1.1 - Definíronse os aspectos de coordinación e supervisión das tarefas dos equipos humanos artísticos e técnicos, a partir da análise da

documentación técnica xerada durante a fase de planificación da rodaxe ou gravación: plan de rodaxe, desagregación por secuencia.

CA1.2 - Seleccionouse a colocación, a altura e o movemento das cámaras, atendendo á finalidade expresiva da realización das secuencias.

CA1.4 - Caracterizáronse os planos necesarios para a gravación ou a rodaxe das secuencias, segundo as intencións narrativas e expresivas do

guión.

CA1.5 - Organizouse a escenografía e os movementos de personaxes, entre outros, segundo as intencións narrativas e expresivas do guión.

CA1.7 - Elaboráronse as ordes de traballo para as persoas integrantes do equipo técnico e artístico, asegurando un procedemento para a súa

repartición.

CA1.8 - Adxudicáronse as tarefas concretas que teñen que desenvolver todos os equipos humanos técnicos e artísticos implicados durante o

proceso de rodaxe ou gravación da obra audiovisual.

UD-2

CA2.1 - Verificouse a dispoñibilidade do equipo técnico para o día de rodaxe ou gravación, segundo as desagregacións das secuencias que se

vaian rexistrar e os listaxes de recursos.

CA2.2 - Realizáronse as comprobacións técnicas necesarias para garantir o correcto funcionamento do equipamento de rexistro audiovisual, a

iluminación, o son, a maquinaria de rodaxe e outras instalacións técnicas implicadas na rodaxe ou na gravación.

CA2.3 - Realizáronse as comprobacións necesarias para garantir a instalación e a colocación correctas, e a adecuación dos decorados e do atrezo

no plató de rodaxe ou na localización, segundo as necesidades de filmación ou gravación da toma.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA2.5 - Comprobouse a adecuación de efectos e dos cortes de son e música, para a súa inserción durante a rodaxe da secuencia.

UD-3

CA3.1 - Estableceuse un sistema de comprobación do cumprimento das citacións previstas para os ensaios por parte dos equipos humanos

artísticos e técnicos intervenientes.

CA3.2 - Efectuáronse os ensaios do equipo artístico da secuencia que se vaia rodar ou gravar, marcando directrices segundo o guión de traballo.

CA3.3 - Comprobouse, nos ensaios con persoal técnico, a correcta execución das operacións de índole técnica e o seu axuste á posta en escena,

avaliando tempos e duracións.

CA3.4 - Estableceuse un sistema de comprobación de probas e test de cámaras para asegurar que o vestiario, o peiteado, a maquillaxe e a

caracterización do persoal artístico sigan os criterios establecidos pola dirección artística.

CA3.6 - Elaboráronse informes para recoller as correccións técnicas, escenográficas e interpretativas que cumpra considerar en ulteriores ensaios

ou no momento da rodaxe ou gravación.

UD-4

CA4.1 - Dirixiuse a interpretación dos actores e as actrices durante a rodaxe ou gravación das secuencias, mantendo o nivel interpretativo e as

intencións expresivas do guión.

CA4.2 - Dirixiuse a rodaxe ou a gravación das tomas da secuencia coordinando a acción e o movemento dos personaxes, así como os efectos

especiais, segundo a intención expresiva planificada no guión técnico.

CA4.3 - Controlouse a continuidade narrativa e de elementos da escena segundo a planificación establecida.

CA4.5 - Comprobouse, antes da rodaxe ou a gravación e despois do rexistro de cada toma, a adecuación dos elementos do decorado e atrezo ao

mantemento da continuidade formal da escena.

CA4.7 - Elaborouse un informe do día de rodaxe ou gravación que indique a validez ou non das tomas realizadas, as accións e as decisións

tomadas, as incidencias salientables e a procedencia da modificación do plan de rodaxe ou gravación, e elaboráronse as novas

CA4.9 - Tívose en conta o cumprimento das normas de prevención de riscos laborais, profesionais e ambientais derivadas da actividade propia da

rodaxe ou a gravación dun proxecto audiovisual.

UD-5

CA5.1 - Valoráronse as tomas válidas de imaxe e de son, a partir da súa visión e audición, segundo as indicacións do parte de cámaras.

CA5.2 - Minutáronse as cintas de vídeo con precisión, indicando códigos de tempos, contido de imaxe e son, tipo de plano, duración e outros

elementos que poidan cumprir para o posterior proceso de montaxe e posprodución do proxecto.

CA5.3 - Realizouse a adaptación das imaxes e dos sons captados ao formato máis axeitado para a súa posterior montaxe e posprodución,

salvagardando a calidade do formato orixinal.

CA5.5 - Elaborouse un guión de montaxe para a planificación da montaxe e/ou a posprodución, tendo en conta o guión técnico e a avaliación das

tomas de imaxe gravadas.

CA5.6 - Elaborouse un plan de sonorización e dobraxe, tendo en conta o guión técnico e a avaliación das tomas de son gravadas.
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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 60% da nota final. Constará de preguntas cortas, de desenrolo.

As instrucións para a realización do exame serán comunicadas ao alumno por escrito ao comezo da proba.

Para a realización desta proba o alumno deberá traer un boli negro ou azul.

Este examen terá un tempo de realización non superior a dúas horas.

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 da  PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libre PROBA TEÓRICA

ou primeira parte da proba.

A proba consistirá na resolución dunha serie de exercicios prácticos, nos que porá en práctica os coñecementos teóricos do módulo, dende a

elaboración dun plan de rodaxe ou un guion técnico.... con programas como Movie Magic, o plantas de cámara con Shot Designer.

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.

Esta proba terá un tempo de realización non superior a dúas horas.

Esta segunda parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder superala.
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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 Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe 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 (*)

MP0905 Procesos de realización en televisión 02020/2021 0140

(*) 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,ROBERTO SANTIAGO PÉREZ
RODRÍGUEZ,JOSE MANUEL OTERO FREIRE (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

RA1 - Desenvolve o guión de traballo para a realización, comprobando a duración e calidade do material audiovisual proveniente de preprodución.

RA2 - Controla, durante a realización ou a emisión do programa, a reprodución e a emisión de pezas de vídeo, as fontes utilizadas e as actuacións
artísticas, seguindo a documentación técnica de realización, como minutaxes, guións de traballo e escaletas.
RA3 - Realiza programas de televisión en multicámara, valorando a implicación de todos os recursos humanos e técnicos que interveñen no proceso e
dirixindo as súas actuacións segundo os requisitos do proxecto.
RA4 - Coordina as actividades propias do plató de televisión durante os ensaios e a gravación, relacionando o cumprimento das funcións organizativas coa
consecución dos obxectivos da realización do programa.
RA5 - Mestura fontes, transicións, incrustacións e efectos durante a gravación ou emisión do programa de televisión, mediante o mesturador, e describe as
características funcionais e operativas dos equipamentos que posibilitan o control da calidade da imaxe.
RA6 - Realiza operacións técnicas de apoio á realización, mediante a utilización dos equipamentos auxiliares colocados no control de realización do
estudio de televisión, e describe as súas características funcionais e operativas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Elaboráronse as minutaxes das pezas de vídeo, detallando para cada unha delas a súa duración, colas de entrada e de saída, pé de texto de saída,
pé de acción de saída e descrición do último cadro de vídeo.

CA1.6 Determináronse os sinais da realización televisiva que se vaian gravar: máster, sinal sen incrustacións e cámaras dobradas ou masterizadas.

CA2.3 Informouse, durante a gravación de actuacións musicais en vivo ou en playback, sobre a duración da ponte de entrada e o momento de entrada de
voces, instrumentos, refráns e debuxos musicais, a partir dos datos sinalados na minutaxe musical.

CA2.4 Informouse, durante a gravación de ficcións e coreografías, das principais accións, mencionando duracións e pés.

CA2.5 Xestionouse o sistema de gravación e reprodución de repeticións en retransmisións deportivas.

CA3.1 Estableceuse un sistema para garantir a coordinación de todos os intervenientes na realización dun programa en multicámara gravado ou emitido
en directo: informadores, presentadores, equipamentos de realización, cámaras, son, iluminación, caracterización,

CA3.4 Identificáronse e evitáronse todos os elementos de escenografía, iluminación, vestiario, peiteado e maquillaxe susceptibles de xerar efectos non
desexados nos encadramentos.

CA3.6 Dirixiuse o equipo humano técnico e artístico, dando instrucións para a consecución dos obxectivos do programa, validando as tomas e ordenando
as repeticións no caso de gravacións.

CA3.7 Déronse instrucións para a gravación do programa ou informouse da entrada en emisión.

CA4.1 Estableceuse un procedemento de contraste dos movementos do persoal artístico en relación coa escenografía do programa, para garantir a súa
viabilidade e a súa realización nos tempos requiridos.

CA4.2 Comprobáronse e fixáronse as características e as posicións dos elementos de atrezo e elementos móbiles que poidan comprometer a continuidade
visual na realización do programa de televisión.

CA4.3 Determináronse as posicións que ocupará a figuración e o público en programas, comunicándolles a natureza das accións que cumpra realizar.

CA4.4 Estableceuse un procedemento de coordinación dos equipos técnicos que operan no estudio, para mellorar a fluidez da gravación do programa ou a
emisión en directo.

CA4.5 Determináronse as instrucións de asistencia á realización en estudio que haxa que comunicarlles aos equipos de cámara, son, iluminación e efectos
especiais durante a realización do programa.

CA4.6 Estableceuse un sistema para a comprobación das colocacións das cámaras e os seus movementos, así como os tempos de desprazamento entre
sets e a súa viabilidade.

CA5.1 Determinouse a natureza dos envíos de sinal de audio e vídeo aos correspondentes aparellos de rexistro e a equipamentos de monitorización de
audio e vídeo do control e do estudio.

CA5.2 Axustáronse os parámetros de partida das unidades de control de cámaras, equilibrando os seus sinais coa axuda do monitor de imaxe, o monitor
de forma de onda, o vectorscopio e o rasterizador, seguindo criterios expresivos e estéticos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.3 Configuráronse as entradas de vídeo aos buses do mesturador, mediante a axeitada ordenación de cámaras, liñas de vídeo, sinais exteriores,
gráficos, etc.

CA6.1 Estableceuse un procedemento para determinar, nun programa de televisión, as opcións de configuración dos equipamentos auxiliares, servidores e
sistemas virtuais de redacción e edición que envían sinais de vídeo e audio ao control de realización.

CA6.2 Determinouse a configuración idónea de monitorización en multipantalla, para a realización dun programa de televisión.

CA6.3 Prefixáronse os enrutamentos de sinais de vídeo e audio en matrices de conmutación, switcher ou preselectores cara a gravadores auxiliares e
pantallas, segundo as características e os requisitos do programa.

CA6.4 Configuráronse as opcións gráficas e de almacenamento de textos do titulador, comprobando que o seu sinal se incruste axeitadamente.

CA6.5 Xeráronse os rótulos e as claquetas identificativas necesarias no titulador, para a realización dun programa de televisión, xestionouse o seu
almacenamento e controlouse a súa saída cara ao mesturador de vídeo.

CA6.6 Operouse con magnetoscopios, sistemas de disco ríxido e outros equipamentos gravadores para rexistrar o sinal do programa e outros sinais
complementarios na realización dun programa de televisión, identificando mediante etiquetas, partes e datos informáti

CA6.7 Graváronse accións na realización dun programa de televisión para a súa posterior repetición, operando con gravadores de disco ríxido ou outros
sistemas de rexistro.

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 guión de traballo para a realización, comprobando a duración e calidade do material audiovisual proveniente de preprodución.

RA2 - Controla, durante a realización ou a emisión do programa, a reprodución e a emisión de pezas de vídeo, as fontes utilizadas e as actuacións
artísticas, seguindo a documentación técnica de realización, como minutaxes, guións de traballo e escaletas.
RA3 - Realiza programas de televisión en multicámara, valorando a implicación de todos os recursos humanos e técnicos que interveñen no proceso e
dirixindo as súas actuacións segundo os requisitos do proxecto.
RA5 - Mestura fontes, transicións, incrustacións e efectos durante a gravación ou emisión do programa de televisión, mediante o mesturador, e describe as
características funcionais e operativas dos equipamentos que posibilitan o control da calidade da imaxe.
RA6 - Realiza operacións técnicas de apoio á realización, mediante a utilización dos equipamentos auxiliares colocados no control de realización do
estudio de televisión, e describe as súas características funcionais e operativas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Estableceuse un sistema para a comprobación da calidade técnica de todas as pezas audiovisuais que se vaian reproducir no programa.

CA1.3 Identificáronse e sinaláronse os pés de texto e os pés de acción do guión.

CA1.4 Elaborouse a minutaxe de actuacións musicais, describindo a duración da ponte de entrada e o momento de entrada de voces, instrumentos,
refráns e debuxos musicais.

CA1.5 Elaborouse a minutaxe de accións en ficcións, actuacións visuais e números de coreografía.

CA1.7 Comprobáronse todos os cambios realizados na escaleta e desenvolveuse un guión de traballo complementario desta.

CA2.1 Informouse con anticipación sobre a fonte de procedencia e o número das sucesivas pezas de vídeo, interpretando correctamente a escaleta do
programa.

CA2.2 Informouse con anticipación da natureza do total ou colas de cada peza de vídeo e da duración, as colas e os pés sinalados nas minutaxes,
relatando durante a súa reprodución o tempo restante e advertindo sobre cambios de plano e conxelados finais.

CA3.2 Prevíronse e evitáronse os enfilamentos non desexados nos segundos termos da composición de todos os encadramentos que compoñen o
programa.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Preveuse e evitouse a irrupción de cámaras e elementos impropios en todos os encadramentos.

CA3.5 Solicitáronse planos, encadramentos e movementos ao equipo de cámaras, pezas de vídeo ao equipo de vídeo, fontes de audio ao equipo de son e
accións á asistencia á realización en estudio, prevendo as solicitudes con suficiente antelación.

CA3.8 Realizouse o programa de televisión, seleccionando secuencialmente as diversas fontes de imaxe e de son que saen ao aire para seren gravadas
ou emitidas.

CA5.1 Determinouse a natureza dos envíos de sinal de audio e vídeo aos correspondentes aparellos de rexistro e a equipamentos de monitorización de
audio e vídeo do control e do estudio.

CA5.2 Axustáronse os parámetros de partida das unidades de control de cámaras, equilibrando os seus sinais coa axuda do monitor de imaxe, o monitor
de forma de onda, o vectorscopio e o rasterizador, seguindo criterios expresivos e estéticos.

CA5.3 Configuráronse as entradas de vídeo aos buses do mesturador, mediante a axeitada ordenación de cámaras, liñas de vídeo, sinais exteriores,
gráficos, etc.

CA5.4 Configuráronse as saídas do mesturador e os destinos dos sinais de programa, previo e auxiliares.

CA5.5 Axustáronse e prefixáronse no mesturador as transicións, as cortiniñas, os efectos dixitais e as incrustacións mediante croma, luminancia ou DSK,
que se utilizarán no programa de televisión.

CA6.2 Determinouse a configuración idónea de monitorización en multipantalla, para a realización dun programa de televisión.

CA6.3 Prefixáronse os enrutamentos de sinais de vídeo e audio en matrices de conmutación, switcher ou preselectores cara a gravadores auxiliares e
pantallas, segundo as características e os requisitos do programa.

CA6.4 Configuráronse as opcións gráficas e de almacenamento de textos do titulador, comprobando que o seu sinal se incruste axeitadamente.

CA6.5 Xeráronse os rótulos e as claquetas identificativas necesarias no titulador, para a realización dun programa de televisión, xestionouse o seu
almacenamento e controlouse a súa saída cara ao mesturador de vídeo.

CA6.7 Graváronse accións na realización dun programa de televisión para a súa posterior repetición, operando con gravadores de disco ríxido ou outros
sistemas de rexistro.

MINIMOS ESIXIBLES

CA1.6 - Determináronse os sinais da realización televisiva que se vaian gravar: máster, sinal sen incrustacións e cámaras dobradas ou

masterizadas.

CA1.2 - Elaboráronse as minutaxes das pezas de vídeo, detallando para cada unha delas a súa duración, colas de entrada e de saída, pé de texto

de saída, pé de acción de saída e descrición do último cadro de vídeo.

CA2.2 - Informouse con anticipación da natureza do total ou colas de cada peza de vídeo e da duración, as colas e os pés sinalados nas

minutaxes, relatando durante a súa reprodución o tempo restante e advertindo sobre cambios de plano e conxelados finais.

CA2.4 - Informouse, durante a gravación de ficcións e coreografías, das principais accións, mencionando duracións e pés

CA3.6 - Dirixiuse o equipo humano técnico e artístico, dando instrucións para a consecución dos obxectivos do programa, validando as tomas e

ordenando as repeticións no caso de gravacións.

CA3.5 - Solicitáronse planos, encadramentos e movementos ao equipo de cámaras, pezas de vídeo ao equipo de vídeo, fontes de audio ao equipo

de son e accións á asistencia á realización en estudio, prevendo as solicitudes con suficiente antelación.

CA4.3 - Determináronse as posicións que ocupará a figuración e o público en programas, comunicándolles a natureza das accións que cumpra

realizar.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA4.4 - Estableceuse un procedemento de coordinación dos equipos técnicos que operan no estudio, para mellorar a fluidez da gravación do

programa ou a emisión en directo.

CA5.3 - Configuráronse as entradas de vídeo aos buses do mesturador, mediante a axeitada ordenación de cámaras, liñas de vídeo, sinais

exteriores, gráficos, etc.

CA5.4 - Configuráronse as saídas do mesturador e os destinos dos sinais de programa, previo e auxiliares.

CA6.2 - Determinouse a configuración idónea de monitorización en multipantalla, para a realización dun programa de televisión.

CA6.5 - Xeráronse os rótulos e as claquetas identificativas necesarias no titulador, para a realización dun programa de televisión, xestionouse o

seu almacenamento e controlouse a súa saída cara ao mesturador de vídeo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para os alumnos de probas libres:

60% proba teórica

40% 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 da mesa de

mezclas Tricaster, escaletas, oedes de realización,  así como os coñecementos teórico prácticos do módulo e que que avaliará a maioría dos

resultados de aprendizaxe.

- Exemplo de exercios: Realizar un programa de entrevistas cas características e cos datos que o profesor estableza na proba.

- A proba PRACTICA consistirá en en 4 exercicios.

- 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 (Mesa Tricaster,

Pronter, 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.
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- 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 Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe 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 (*)

MP0909 Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos 02020/2021 0140

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL DÍEZ RIVERA

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 o procedemento de preparación e consecución dos elementos técnicos, materiais e humanos necesarios para a realización dos ensaios
dun espectáculo ou evento, valorando a planificación orixinal e as súas posibilidades de aplicación.
RA2 - Deseña os procedementos de dirección dos procesos de traballo dos equipos técnicos e artísticos dun espectáculo ou evento, relacionando as
técnicas de motivación, dirección e xestión de conflitos co cumprimento dos plans de traballo establecidos.
RA3 - Establece as tarefas dos colectivos implicados nos ensaios dun espectáculo ou evento, tendo en conta a relación entre os resultados e o
cumprimento dos obxectivos do proxecto.
RA4 - Avalía os procedementos de supervisión das actividades previas ao comezo do espectáculo ou evento, recoñecendo a responsabilidade da súa
función e a repercusión das súas actuacións.
RA5 - Establece a orde das accións que cumpra seguir durante a representación do espectáculo ou evento, tendo en conta a relación entre a corrección da
súa execución técnica e a consecución dos obxectivos do proxecto.
RA6 - Establece os procedementos de pechamento e valoración da representación do espectáculo ou evento, e elabora a documentación que mellore
novas representacións.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definíronse os aspectos necesarios para a coordinación e a supervisión das tarefas dos equipos humanos artísticos e técnicos, así como da
dispoñibilidade de recursos materiais, a partir da análise da documentación técnica xerada durante a fase de planific

CA1.2 Estableceuse un sistema para a comprobación e a supervisión das condicións dos espazos de ensaio dun espectáculo ou evento, así como dos
camerinos, os accesos, os lavabos, a climatización, a moblaxe, a iluminación, a limpeza e outros elementos, prevendo a

CA1.3 Especificouse un procedemento de preparación dos elementos e os materiais precisos para o ensaio e un sistema de comunicación de incidencias.

CA1.4 Estableceuse un sistema de comprobación do cumprimento das citacións previstas para os ensaios por parte de todos os intervenientes.

CA1.6 Deseñouse un sistema de comunicación que garanta a efectiva transmisión da información salientable en todas as direccións, servíndose dos
medios máis axeitados como o panel informativo actualizado, a táboa diaria e as citacións e convocatorias.

CA1.7 Establecéronse criterios de consignación e actualización da documentación para os cambios producidos durante os ensaios no símil escenográfico,
a escenografía e o atrezo, e reflectiuse nos planos orixinais.

CA2.1 Definíronse as características do estilo de mando que cumpra aplicar cos equipos humanos que interveñen no proceso de realización dun
espectáculo ou evento.

CA2.2 Especificáronse as características da modalidade de comunicación que se vai aplicar na xestión do proxecto, considerando a análise das suxestións
e as achegas dos implicados, a potenciación da comunicación horizontal e calquera outra técnica que favoreza

CA2.3 Estableceuse a metodoloxía que se vaia utilizar na xestión dos conflitos interpersoais xurdidos no proceso de realización do proxecto de
espectáculo ou evento.

CA2.5 Estableceuse un procedemento de transmisión da información sobre normas internas, regulamentacións de acceso, seguridade, prevención de
riscos, etc., así como do control e a verificación do seu cumprimento.

CA2.6 Definíronse os procedementos e o proceso de ensaios, tendo en conta a súa tipoloxía e as súas especificidades, a partir das reunións cos
departamentos implicados na realización do proxecto.

CA2.7 Dispúxose un sistema de comprobación do cumprimento do plan de traballo nos ensaios, así como de resolución de imprevistos mediante a achega
de ideas e a negociación cos responsables implicados no problema (dirección artística, produción e dirección técni

CA3.1 Estableceuse un proceso de actuación no desenvolvemento do ensaio que prevexa dar as ordes de intervención de intérpretes e técnicos, fixar a
orde cronolóxica e a velocidade dos cambios producidos, fixar os movementos dos personaxes e anotar todas as vari

CA3.4 Valorouse a fase de ensaios como un proceso de aprendizaxe colectiva do papel de cada interveniente, co propósito común de cumprir os
obxectivos do proxecto.

CA4.1 Estableceuse un procedemento de control de chegadas ao espazo de representación de todo o persoal técnico e artístico, segundo as estipulacións
da táboa.

CA4.3 Realizouse o plan de apertura da sala e a súa comunicación aos participantes de forma ordenada, sinalando os tempos previstos de incorporación
ás tarefas de todos os equipos.

CA4.4 Estableceuse un procedemento para o control de todos os aspectos relativos ao acollemento do público, tales como o volume de afluencia, a
dispensación de entradas en no despacho e outros que poidan afectar a puntualidade de comezo da representación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Planificouse un sistema para verificar o funcionamento de todos os sistemas de comunicación e sinalización entre os departamentos implicados na
representación.

CA4.6 Aplicáronse as normas relativas á seguridade do público asistente, artistas e persoal traballador, para a representación.

CA5.1 Estableceuse un procedemento de coordinación da representación dun espectáculo ou evento que recolla as ordes de entrada e saída de actores e
actrices, cantantes, coros, corpo de baile e figuración, o movemento dos mecanismos do escenario e os cambios de

CA5.2 Temporizáronse con precisión os elementos parciais da representación dun espectáculo ou evento tales como actos, cambios de decorado,
descansos, bises, saúdos ao público, etc., e prever a notificación das súas posibles variacións nun informe ou parte diar

CA5.5 Planificáronse as tarefas que teñen que realizar os colectivos intervenientes no espectáculo ou evento para asegurar o cumprimento do plan de
emerxencia e evacuación de locais de pública concorrencia.

CA6.1 Definiuse un procedemento de realización de informes ou partes diarios da función onde consignar todos os datos significativos acontecidos, para a
valoración continua do desenvolvemento do espectáculo ou evento.

CA6.3 Especificouse un plan de elaboración diaria da táboa de persoal que recolla os horarios e as tarefas para a próxima convocatoria, e un sistema de
comunicación efectivo para todos os colectivos implicados no espectáculo ou evento.

CA6.5 Especificouse un procedemento de abastecemento, arquivo e entrega ao departamento de produción de todos os materiais audiovisuais, as
partituras e os textos empregados na realización do espectáculo ou evento, con vistas ao seu uso en posteriores represent

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 o procedemento de preparación e consecución dos elementos técnicos, materiais e humanos necesarios para a realización dos ensaios
dun espectáculo ou evento, valorando a planificación orixinal e as súas posibilidades de aplicación.
RA2 - Deseña os procedementos de dirección dos procesos de traballo dos equipos técnicos e artísticos dun espectáculo ou evento, relacionando as
técnicas de motivación, dirección e xestión de conflitos co cumprimento dos plans de traballo establecidos.
RA3 - Establece as tarefas dos colectivos implicados nos ensaios dun espectáculo ou evento, tendo en conta a relación entre os resultados e o
cumprimento dos obxectivos do proxecto.
RA4 - Avalía os procedementos de supervisión das actividades previas ao comezo do espectáculo ou evento, recoñecendo a responsabilidade da súa
función e a repercusión das súas actuacións.
RA5 - Establece a orde das accións que cumpra seguir durante a representación do espectáculo ou evento, tendo en conta a relación entre a corrección da
súa execución técnica e a consecución dos obxectivos do proxecto.
RA6 - Establece os procedementos de pechamento e valoración da representación do espectáculo ou evento, e elabora a documentación que mellore
novas representacións.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.5 Establecéronse criterios de control para a pasada técnica de cada ensaio nos ámbitos de escenografía, atrezo, vestiario, etc., comprobando os
cumprimentos da planificación, as consignas de seguridade e os criterios técnicos establecidos.

CA1.6 Deseñouse un sistema de comunicación que garanta a efectiva transmisión da información salientable en todas as direccións, servíndose dos
medios máis axeitados como o panel informativo actualizado, a táboa diaria e as citacións e convocatorias.

CA2.4 Adoptouse un sistema de toma de decisións que teña en consideración as consecuencias e os riscos asociados a elas, e que consiga ao tempo o
maior grao de aceptación entre intervenientes na xestión do proxecto.

CA2.5 Estableceuse un procedemento de transmisión da información sobre normas internas, regulamentacións de acceso, seguridade, prevención de
riscos, etc., así como do control e a verificación do seu cumprimento.

CA3.2 Aplicáronse ao seguimento dos ensaios e da representación dun espectáculo ou evento os códigos comunicativos propios do oficio, así como as
expresións do vocabulario técnico da profesión.

CA3.3 Adoptáronse as medidas necesarias para suplir as ausencias de persoal técnico ou artístico, co obxectivo de posibilitar a realización dos ensaios.

CA3.5 Definiuse un sistema para actualizar diariamente o libro de rexedoría durante os ensaios, con todas as informacións técnicas e artísticas relativas ao
desenvolvemento e a evolución do espectáculo ou evento, así como cos posibles cambios de escena proposto
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Definiuse un procedemento para revisar e readaptar os horarios e as tarefas diarias do persoal artístico e técnico implicado nos ensaios, que teña
en conta os condicionantes técnicos e de produción, a dispoñibilidade das persoas e os seus horarios laborai

CA4.2 Planificouse a realización da pasada para supervisar o funcionamento de todos os elementos artísticos e técnicos que interveñen na representación,
segundo a duración das tarefas dos colectivos intervenientes e a orde destas, considerando o tempo necesario

CA4.3 Realizouse o plan de apertura da sala e a súa comunicación aos participantes de forma ordenada, sinalando os tempos previstos de incorporación
ás tarefas de todos os equipos.

CA4.6 Aplicáronse as normas relativas á seguridade do público asistente, artistas e persoal traballador, para a representación.

CA4.7 Especificouse un sistema para dar a orde de comezo do espectáculo a partir da recepción de conformidade de todos os equipos implicados na
posta en marcha do espectáculo ou evento.

CA5.3 Preveuse un sistema de resposta ás continxencias máis comúns susceptibles de producírense durante a representación dun espectáculo ou evento
de diferente tipoloxía (artes escénicas, producións musicais, presentacións multimedia, mitins, etc.).

CA5.4 Especificouse un procedemento de suspensión momentánea ou definitiva do espectáculo ou evento, valorando o tipo de información que haxa que
proporcionarlle ao público e o xeito de comunicación máis axeitada.

CA6.2 Deseñouse un protocolo de actuación para a resolución das incidencias detectadas nos ámbitos artístico e técnico que prevexa posibles
substitucións de persoal e axustes técnicos, así como os tempos e os ensaios precisos para a súa resolución.

CA6.4 Estableceuse un sistema para a elaboración do libro de rexedoría definitivo que recolla as achegas de todos os colectivos e departamentos
implicados no espectáculo ou evento, e que sirva como modelo de partida para reproducir a súa posta en escena no futu

BC1. Preparación dos elementos técnicos, materiais e humanos

Coordinación de rexedoria coa dirección técnica e artística.

Técnicas de realización da pasada técnica nos ensaios.

Control de cambios técnicos e escenográficos.

Documentación de ensaios: memoria dos ensaios, actualización do libro de rexedoróa e realización do guión de rexedoría.

Coordinación de actividades de prevención.

BC2. Deseño dos procedementos de dirección dos procesos de traballo dos equipos técnicos e artísticos dun espectáculo ou evento

Técnicas e estilos de dirección. Liderado e técnicas de motivación en espectáculos e eventos.

Procedemento de rexedoría na posta en escena.

Técnicas de marcaxe da sala de ensaios.

Técnicas e estilos de interpretación.

Técnicas de transmisión da información xerada durante os ensaios

Procedementos de supervisio¿n dos elementos escénicos nos ensaios.

Técnicas de aplicación e seguimento do plan de traballo.

BC3. Establecemento das tarefas dos colectivos implicados nos ensaios dun espectáculo ou evento

Características do traballo en equipo nos espectáculos e eventos.

Direccións de intervención a intérpretes e técnicos.

A fixación de cambios na interpretación durante os ensaios.

Control de movementos e desprazamentos dos personaxes en espectáculos e eventos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Control das variacións técnicas nos ensaios.

Técnicas de control e fixación de todas as accións que compoñen un espectáculo ou evento.

BC4. Avaliación dos procedementos de supervisión das actividades previas ao comezo do espectáculo ou evento

Procedementos de control de chegadas do persoal técnico e artístico.

Técnicas de supervisión da realización da pasada técnica.¿¿¿ Secuencia de apertura de sala: avisos e prevención.¿

Procesos de acollemento do público.

Técnicas de control dos sistemas de comunicación e sinalización.

Procedementos de control da seguridade na representación.

BC5. Establecemento da orde das accións que hai que seguir durante a representación

Procesos específicos nas representacións de espectáculos (teatro, danza e lírica) e de música (pop-rock, clásica ou sinfónica), e nos eventos:

- Ordes de entrada e saída de actores e actrices, cantantes, coros, corpo de baile,figuración,  intervenientes, e presentadores e

presentadoras.

- Ordes de entrada e saída de mecanismos do decorado.

- Orde dos cambios de decorado.

- Orde dos efectos de iluminación, efectos de son e audiovisuais.

- Ordes de cambios de vestiario e de atrezo.

Control de tempos dos elementos parciais da representación.

Procedementos de control de continxencias en espectáculos e eventos.

Técnicas de aplicación do plan de seguridade e evacuación en locais de pública concorrencia.

BC6. Procedementos de peche e valoración da representación do espectáculo ou evento

Técnicas de realización de informes ou partes diarios da función.

Resolución de incidencias técnicas.

Resolución de incidencias co persoal artístico.

Técnicas de actualización durante a representación da táboa diaria.

Balance do espectáculo en vivo e evento: peche e valoración.

Procedementos de elaboración do libro de rexedoría final.

Procedementos de selección de materiais para o seu arquivo e a catalogación.

Criterios de cualificación:

Primeira parte:

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.

As instrucións para a realización do exame serán comunicadas ao alumno por escrito ao comezo da proba.

Para a realización desta proba o alumno deberá traer un bolígrafo negro ou azul.

Segunda parte:

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

desenvolvemento de varios supostos prácticos escritos e probas prácticas nas instalacións do Instituto Audiovisual de Vigo, ademais o aspirante

deberá empregar o equipamento do centro. As probas  versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación
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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 haxan superado a primeira parte da proba serán

calificadas cun cero  nesta segunda parte.

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 proba constará de 60 preguntas tipo test e de resposta curta. Cada pregunta correcta sumará 1/6 puntos e cada pregunta incorrecta restará 1/6

puntos.

Para a realización desta proba o alumno deberá traer un bolígrafo negro ou azul.

A duración desta proba será de 120 minutos.

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

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 e probas prácticas nas instalación e cos equipos do centro, que versarán sobre unha mostra

suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

Exemplo de exercicios: elaboración de Plan de ensaios avanzados, elaboración/corrección dun libreto de rexedoría, verbalización das ordes de

rexedoría, uso e manexo de intercoms, elaboración de plans de traballo, elaboración/interpretación da escaleta dun evento, elaboración de plan de

supervisión de espacios...

- 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.

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 superen a primeira parte da proba serán calificadas cun cero nesta segunda parte.

- A duración para esta proba será de 240 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 Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe 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 (*)

MP0907 Realización da montaxe e a posprodución de audiovisuais 02020/2021 0140

MP0907_12 Realización da montaxe de audiovisuais 02020/2021 090

MP0907_22 Realización da posprodución de audiovisuais 02020/2021 050

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

Profesorado asignado ao módulo PAULA REGUEIRA GUNTÍN,PABLO FRANCISCO GÓMEZ SALA (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

(MP0907_12) RA1 - Configura e mantén o equipamento de edición e posprodución, relacionando as características dos estándares técnicos de calidade
coas posibilidades operativas dos equipamentos.
(MP0907_22) RA1 - Xera e/ou introduce no proceso de montaxe os efectos de imaxe, valorando as características funcionais e operativas das ferramentas
e das tecnoloxías estandarizadas.
(MP0907_22) RA2 - Realiza os procesos de acabamento na posprodución do produto audiovisual, recoñecendo as características da aplicación das
normativas de calidade diferentes formatos de rexistro, distribución e exhibición.
(MP0907_12) RA2 - Realiza a montaxe de produtos audiovisuais, aplicando teorías, códigos e técnicas de montaxe, e avaliando a correspondencia entre o
resultado obtido e os obxectivos do proxecto.
(MP0907_12) RA3 - Prepara os materiais destinados ao intercambio con outras plataformas e empresas externas, recoñecendo as características dos
estándares e protocolos normalizados de intercambio de documentos e produtos audiovisuais.
(MP0907_22) RA3 - Adapta as características do máster do produto audiovisual aos formatos e ás tecnoloxías que se empreguen na exhibición, valorando
as solucións técnicas existentes para a protección dos dereitos de explotación da obra.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0907_22) CA1.1 Seleccionáronse os medios e os procedementos idóneos para a xeración dos efectos que cumpra realizar e/ou introducir no proceso
de montaxe dunha produción audiovisual.

(MP0907_12) CA1.1 Configuráronse os compoñentes do sistema de edición en parámetros tales como código de tempo, selección de fluxos de entrada e
saída, control remoto de dispositivos e axustes de sincronización, etc.

(MP0907_22) CA1.3 Determináronse e xeráronse as keys necesarias para a realización dun efecto e seleccionouse o tipo (luminancia, crominancia, matte
e por diferenza) e o procesamento máis axeitado para cada caso.

(MP0907_12) CA1.3 Aplicáronse as rutinas de mantemento de equipamentos indicadas polo fabricante, e comprobáronse e optimizáronse as unidades de
almacenamento informático.

(MP0907_22) CA1.5 Axustouse e igualouse a calidade visual da imaxe, determinando os parámetros que cumpra modificar e o nivel de procesamento da
imaxe, con ferramentas propias ou con equipamentos e software adicional.

(MP0907_22) CA1.7 Comprobouse a correcta importación e conformación dos datos e dos materiais de intercambio.

(MP0907_22) CA1.8 Elaboráronse os documentos baseados en protocolos de intercambio de información estandarizados para facilitar o traballo noutras
plataformas.

(MP0907_22) CA2.1 Detalláronse os fluxos de traballo da posprodución en procesos lineais e non lineais, analóxicos e dixitais, de definición estándar e de
alta definición, e valoráronse as características técnicas e as prestacións dos soportes e formatos utilizados na mont

(MP0907_22) CA2.2 Elaboráronse e interpretáronse listaxes, ficheiros e documentos que aseguren a repetibilidade da montaxe a partir de orixinais de
procedencia diversa (cinta, telecine, laboratorio, ficheiros informáticos, etc.).

(MP0907_12) CA2.3 Realizouse a homoxeneización de formatos de ficheiro, resolución e relación de aspecto dos medios.

(MP0907_12) CA2.4 Sincronizáronse imaxes co seu audio correspondente, a partir de marcas de imaxe e son das claquetas ou de calquera outra
referencia.

(MP0907_12) CA2.5 Construíuse a banda sonora dun programa, incorporando múltiples bandas de audio (diálogos, dobraxes, efectos sonoros, músicas e
locucións), realizando o axuste de niveis e aplicando filtros e efectos.

(MP0907_22) CA2.7 Detalláronse os sistemas de tiraxe de copias cinematográficas e de exhibición

(MP0907_12) CA2.8 Valoráronse os resultados da montaxe, considerando o ritmo, a claridade expositiva, a continuidade visual e a fluidez narrativa, entre
outros parámetros, e realizáronse propostas razoadas de modificación.

(MP0907_22) CA3.1 Diferenciáronse as características das fiestras de explotación dos produtos audiovisuais, especificando os formatos de entrega
característicos de cada unha.

(MP0907_12) CA3.1 Elaboráronse listaxes de localización dos medios e os documentos que interveñen na montaxe, con indicación do contido, o soporte
de almacenamento e a súa colocación.

(MP0907_22) CA3.2 Aplicáronselle a un produto audiovisual os parámetros técnicos e os protocolos de intercambio relativos á realización de duplicacións,
de copias de seguridade e copias para exhibición cinematográfica en soporte fotoquímico e electrónico, de copias de emis
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0907_12) CA3.2 Clasificáronse, etiquetáronse e almacenáronse todos os medios e os documentos necesarios para o intercambio.

(MP0907_22) CA3.3 Seleccionouse o formato idóneo de masterización en función das perspectivas de explotación do produto, e especificáronse os
procesos e os materiais de produción final para cada canle de distribución.

(MP0907_22) CA3.4 Elaborouse a documentación técnica para o máster e as copias de exhibición ou emisión, en formato tanto fotosensible como
electrónico e informático.

(MP0907_12) CA3.4 Redactáronse as ordes de traballo e os informes de requisitos técnicos para os laboratorios de empresas externas encargadas de
escanar materiais e xerar efectos de imaxe, animacións, infografía e rotulaxe, entre outros procesos.

(MP0907_12) CA3.5 Redactáronse as ordes de traballo e os informes de requisitos técnicos para laboratorios de empresas externas encargadas da
conformación de medios e o corte de negativo, duplicación de soportes fotoquímicos, tiraxe de copias de exhibición ou emisión, obte

(MP0907_22) CA3.6 Valorouse a aplicación a un produto audiovisual dun sistema estandarizado de protección dos dereitos de explotación, segundo as
especificacións técnicas das tecnoloxías empregadas para a súa comercialización.

(MP0907_12) CA3.6 Expresáronse con claridade e precisión os requisitos específicos de cada encarga.

(MP0907_12) CA3.7 Aplicáronse, na redacción das ordes de traballo e os informes, os protocolos normalizados de intercambio de documentos e produtos
audiovisuais.

(MP0907_22) CA3.8 Elaborouse a documentación para o arquivo dos medios, metadatos e datos do proxecto.

(MP0907_12) CA3.8 Estableceuse un sistema para a comparación dos materiais procesados por provedores externos, tales como efectos, bandas de son,
materiais de laboratorio, etc., coas ordes de traballo elaboradas e para valorar a adecuación dos resultados a elas.

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

(MP0907_12) RA1 - Configura e mantén o equipamento de edición e posprodución, relacionando as características dos estándares técnicos de calidade
coas posibilidades operativas dos equipamentos.
(MP0907_22) RA1 - Xera e/ou introduce no proceso de montaxe os efectos de imaxe, valorando as características funcionais e operativas das ferramentas
e das tecnoloxías estandarizadas.
(MP0907_22) RA2 - Realiza os procesos de acabamento na posprodución do produto audiovisual, recoñecendo as características da aplicación das
normativas de calidade diferentes formatos de rexistro, distribución e exhibición.
(MP0907_12) RA2 - Realiza a montaxe de produtos audiovisuais, aplicando teorías, códigos e técnicas de montaxe, e avaliando a correspondencia entre o
resultado obtido e os obxectivos do proxecto.
(MP0907_12) RA3 - Prepara os materiais destinados ao intercambio con outras plataformas e empresas externas, recoñecendo as características dos
estándares e protocolos normalizados de intercambio de documentos e produtos audiovisuais.
(MP0907_22) RA3 - Adapta as características do máster do produto audiovisual aos formatos e ás tecnoloxías que se empreguen na exhibición, valorando
as solucións técnicas existentes para a protección dos dereitos de explotación da obra.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0907_12) CA1.1 Configuráronse os compoñentes do sistema de edición en parámetros tales como código de tempo, selección de fluxos de entrada e
saída, control remoto de dispositivos e axustes de sincronización, etc.

(MP0907_22) CA1.1 Seleccionáronse os medios e os procedementos idóneos para a xeración dos efectos que cumpra realizar e/ou introducir no proceso
de montaxe dunha produción audiovisual.

(MP0907_12) CA1.2 Verificouse a operatividade do sistema completo de montaxe comprobando os periféricos, o fluxo de sinais, o sistema de
almacenamento e o de gravación, de ser o caso.

(MP0907_22) CA1.2 Realizouse unha composición multicapa, combinando axustes de corrección de cor, efectos de movemento ou variación de
velocidade da imaxe (conxelación, ralentización e aceleración), ocultación ou esfumaxe de rostros, aplicación de keys e efectos de seguime

(MP0907_12) CA1.3 Aplicáronse as rutinas de mantemento de equipamentos indicadas polo fabricante, e comprobáronse e optimizáronse as unidades de
almacenamento informático.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0907_22) CA1.3 Determináronse e xeráronse as keys necesarias para a realización dun efecto e seleccionouse o tipo (luminancia, crominancia, matte
e por diferenza) e o procesamento máis axeitado para cada caso.

(MP0907_12) CA1.4 Diagnosticáronse e corrixíronse as interrupcións na circulación de sinais de vídeo e audio, así como os problemas de perda de
sincronía, de control remoto e de comunicación entre equipamentos.

(MP0907_22) CA1.4 Integráronse na montaxe efectos procedentes dunha plataforma externa e gráficos, así como rotulaxe procedente de equipamentos
xeradores de caracteres ou de plataformas de grafismo e rotulaxe externas.

(MP0907_12) CA1.5 Liberouse o espazo nas unidades de almacenamento tras a finalización dun proxecto e recicláronse os soportes físicos para o seu
ulterior aproveitamento.

(MP0907_22) CA1.5 Axustouse e igualouse a calidade visual da imaxe, determinando os parámetros que cumpra modificar e o nivel de procesamento da
imaxe, con ferramentas propias ou con equipamentos e software adicional.

(MP0907_22) CA1.6 Arquiváronse os parámetros de axuste dos efectos, garantindo a posibilidade de recuperalos e aplicalos de novo.

(MP0907_22) CA1.7 Comprobouse a correcta importación e conformación dos datos e dos materiais de intercambio.

(MP0907_22) CA1.8 Elaboráronse os documentos baseados en protocolos de intercambio de información estandarizados para facilitar o traballo noutras
plataformas.

(MP0907_12) CA2.1 Realizáronse montaxes complexas, involucrando varios sinais de vídeo e audio e aplicando transicións, efectos visuais e de
velocidade variable coherentes coa intencionalidade narrativa do proxecto.

(MP0907_22) CA2.1 Detalláronse os fluxos de traballo da posprodución en procesos lineais e non lineais, analóxicos e dixitais, de definición estándar e de
alta definición, e valoráronse as características técnicas e as prestacións dos soportes e formatos utilizados na mont

(MP0907_22) CA2.2 Elaboráronse e interpretáronse listaxes, ficheiros e documentos que aseguren a repetibilidade da montaxe a partir de orixinais de
procedencia diversa (cinta, telecine, laboratorio, ficheiros informáticos, etc.).

(MP0907_12) CA2.2 Operouse con destreza cos sistemas de montaxe e cos equipamentos de rexistro e reprodución de vídeo e de proceso de sinal.

(MP0907_12) CA2.3 Realizouse a homoxeneización de formatos de ficheiro, resolución e relación de aspecto dos medios.

(MP0907_22) CA2.3 Aplicáronse á montaxe final os procesos técnicos de corrección de cor e etalonaxe.

(MP0907_22) CA2.4 Realizouse a conformación dun produto audiovisual cos medios orixinais en soportes fotosensibles, electrónicos ou informáticos, a
partir da información obtida da edición off-line, e integráronse os efectos e demais materiais xerados en plataformas externa

(MP0907_12) CA2.4 Sincronizáronse imaxes co seu audio correspondente, a partir de marcas de imaxe e son das claquetas ou de calquera outra
referencia.

(MP0907_22) CA2.5 Estableceuse un sistema para comprobar a integración dos materiais externos na montaxe final, así como a sincronización e o
contido das pistas de son.

(MP0907_12) CA2.5 Construíuse a banda sonora dun programa, incorporando múltiples bandas de audio (diálogos, dobraxes, efectos sonoros, músicas e
locucións), realizando o axuste de niveis e aplicando filtros e efectos.

(MP0907_22) CA2.6 Especificáronse as características da principal normativa relativa a referencias, niveis e disposición das pistas e formatos de
intercambio de vídeo, así como ás características dos sistemas de son en uso para exhibición ou emisión, e a disposición das pi

(MP0907_12) CA2.6 Aplicouse axeitadamente un offset de código de tempos nunha edición e verificouse a calidade técnica e expresiva da banda sonora e
a súa perfecta sincronización coa imaxe e, de ser o caso, sinaláronse as deficiencias.

(MP0907_22) CA2.7 Detalláronse os sistemas de tiraxe de copias cinematográficas e de exhibición

(MP0907_12) CA2.7 Verificouse a correspondencia entre a montaxe realizada e a documentación da rodaxe ou a gravación, detectáronse os erros e as
carencias da primeira montaxe e propuxéronse as accións necesarias para a súa resolución.

(MP0907_12) CA2.8 Valoráronse os resultados da montaxe, considerando o ritmo, a claridade expositiva, a continuidade visual e a fluidez narrativa, entre
outros parámetros, e realizáronse propostas razoadas de modificación.

(MP0907_22) CA2.8 Xerouse unha cinta para emisión, seguindo determinadas normas PPD (preparado para difusión ou emisión), incorporando as
claquetas e a distribución solicitada de pistas de audio.

(MP0907_12) CA3.1 Elaboráronse listaxes de localización dos medios e os documentos que interveñen na montaxe, con indicación do contido, o soporte
de almacenamento e a súa colocación.

(MP0907_22) CA3.2 Aplicáronselle a un produto audiovisual os parámetros técnicos e os protocolos de intercambio relativos á realización de duplicacións,
de copias de seguridade e copias para exhibición cinematográfica en soporte fotoquímico e electrónico, de copias de emis

(MP0907_12) CA3.2 Clasificáronse, etiquetáronse e almacenáronse todos os medios e os documentos necesarios para o intercambio.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0907_12) CA3.3 Verificouse a dispoñibilidade dos soportes de intercambio de medios e realizáronse as conversións de formato pertinentes.

(MP0907_22) CA3.3 Seleccionouse o formato idóneo de masterización en función das perspectivas de explotación do produto, e especificáronse os
procesos e os materiais de produción final para cada canle de distribución.

(MP0907_12) CA3.4 Redactáronse as ordes de traballo e os informes de requisitos técnicos para os laboratorios de empresas externas encargadas de
escanar materiais e xerar efectos de imaxe, animacións, infografía e rotulaxe, entre outros procesos.

(MP0907_22) CA3.4 Elaborouse a documentación técnica para o máster e as copias de exhibición ou emisión, en formato tanto fotosensible como
electrónico e informático.

(MP0907_22) CA3.5 Realizouse o proceso de autoría en DVD, blu-ray ou outro formato, obtendo copias para fins de comprobación, avaliación, promoción,
etc.

(MP0907_12) CA3.5 Redactáronse as ordes de traballo e os informes de requisitos técnicos para laboratorios de empresas externas encargadas da
conformación de medios e o corte de negativo, duplicación de soportes fotoquímicos, tiraxe de copias de exhibición ou emisión, obte

(MP0907_12) CA3.6 Expresáronse con claridade e precisión os requisitos específicos de cada encarga.

(MP0907_12) CA3.7 Aplicáronse, na redacción das ordes de traballo e os informes, os protocolos normalizados de intercambio de documentos e produtos
audiovisuais.

(MP0907_22) CA3.7 Preparáronse, clasificáronse e arquiváronse os materiais de son, imaxe e infográficos utilizados durante a montaxe, así como os
materiais intermedios e finais dun proxecto audiovisual e os datos que constitúen o proxecto de montaxe, para favorecer adecuac

(MP0907_22) CA3.8 Elaborouse a documentación para o arquivo dos medios, metadatos e datos do proxecto.

(MP0907_12) CA3.8 Estableceuse un sistema para a comparación dos materiais procesados por provedores externos, tales como efectos, bandas de son,
materiais de laboratorio, etc., coas ordes de traballo elaboradas e para valorar a adecuación dos resultados a elas.

U.D 1 CONFIGURACION DE EQUIPOS E XESTION DE MEDIOS

1.2 Verificouse a operatividade do sistema completo de montaxe comprobando os

periféricos, o fluxo de sinais, o sistema de almacenamento e o de gravación, de ser o caso.

1.3 Aplicáronse as rutinas de mantemento de equipamentos indicadas polo fabricante, e

comprobáronse e optimizáronse as unidades de almacenamento informático.

1.4 Diagnosticáronse e corrixíronse as interrupcións na circulación de sinais de vídeo e

audio, así como os problemas de perda de sincronía, de control remoto e de comunicación

entre equipamentos.

1.5 Liberouse o espazo nas unidades de almacenamento tras a finalización dun proxecto

e recicláronse os soportes físicos para o seu ulterior aproveitam

U.D 2 REALIZACIÓN DA MONTAXE DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS

2.1 Realizáronse montaxes complexas, involucrando varios sinais de vídeo e audio e

aplicando transicións, efectos visuais e de velocidade variable coherentes coa

intencionalidade narrativa do proxecto.

2.2 Realizouse a homoxeneización de formatos de ficheiro, resolución e relación de

aspecto dos medios.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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2.3 Sincronizáronse imaxes co seu audio correspondente, a partir de marcas de imaxe e

son das claquetas ou de calquera outra referencia

2.4 Construíuse a banda sonora dun programa, incorporando múltiples bandas de audio

(diálogos, dobraxes, efectos sonoros, músicas e locucións), realizando o axuste de niveis e

aplicando filtros e efectos.

2.5 Verificouse a correspondencia entre a montaxe realizada e a documentación da

rodaxe ou a gravación, detectáronse os erros e as carencias da primeira montaxe e

propuxéronse as accións necesarias para a súa resolución.

U.D 3 EXPORTACIÓN E CODIFICACION

3.1 Elaboráronse listaxes de localización dos medios e os documentos que interveñen na

montaxe, con indicación do contido, o soporte de almacenamento e a súa colocación.

3.2 Clasificáronse, etiquetáronse e almacenáronse todos os medios e os documentos

necesarios para o intercambio.

3.3 Verificouse a dispoñibilidade dos soportes de intercambio de medios e realizáronse

as conversións de formato pertinentes.

3.4 Redactáronse as ordes de traballo e os informes de requisitos técnicos para os

laboratorios de empresas externas encargadas de escanar materiais e xerar efectos de

imaxe, animacións, infografía e rotulaxe, entre outros procesos.

3.5 Redactáronse as ordes de traballo e os informes de requisitos técnicos para

laboratorios de empresas externas encargadas da conformación de medios e o corte de

negativo, duplicación de soportes fotoquímicos, tiraxe de copias de exhibición ou emisión.

U.D 4 FUNDAMENTOS E TECNICAS DE POSPRODUCION

4.1 Seleccionáronse os medios e os procedementos idóneos para a xeración dos efectos

que cumpra realizar e/ou introducir no proceso de montaxe dunha produción audiovisual.

4.2 Realizouse unha composición multicapa, combinando axustes de corrección de cor,

efectos de movemento ou variación de velocidade da imaxe (conxelación, ralentización e

aceleración), ocultación ou esfumaxe de rostros, aplicación de keys e efectos de seguime

4.3 Determináronse e xeráronse as keys necesarias para a realización dun efecto e

seleccionouse o tipo (luminancia, crominancia, matte e por diferenza) e o procesamento

máis axeitado para cada caso.

4.4 Integráronse na montaxe efectos procedentes dunha plataforma externa e gráficos,

así como rotulaxe procedente de equipamentos xeradores de caracteres ou de plataformas

de grafismo e rotulaxe externas.

4.5 Axustouse e igualouse a calidade visual da imaxe, determinando os parámetros que

cumpra modificar e o nivel de procesamento da imaxe, con ferramentas propias ou con

equipamentos e software adicional.

4.6 Arquiváronse os parámetros de axuste dos efectos, garantindo a posibilidade de

recuperalos e aplicalos de novo.

4.7 Comprobouse a correcta importación e conformación dos datos e dos materiais de

intercambio.

U.D 5 FLUXOS DE TRABALLO E PROCESOS FINAIS DE POSPRODUCION

5.1 Detalláronse os fluxos de traballo da posprodución en procesos lineais e non lineais,
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analóxicos e dixitais, de definición estándar e de alta definición, e valoráronse as

características técnicas e as prestacións dos soportes e formatos utilizados na mont

5.2 Elaboráronse e interpretáronse listaxes, ficheiros e documentos que aseguren a

repetibilidade da montaxe a partir de orixinais de procedencia diversa (cinta, telecine,

laboratorio, ficheiros informáticos, etc.).

5.3 Aplicáronse á montaxe final os procesos técnicos de corrección de cor e etalonaxe.

5.4 Realizouse a conformación dun produto audiovisual cos medios orixinais en soportes

fotosensibles, electrónicos ou informáticos, a partir da información obtida da edición off-line,

e integráronse os efectos e demais materiais xerados en plataformas externa

5.5 Estableceuse un sistema para comprobar a integración dos materiais externos na

montaxe final, así como a sincronización e o contido das pistas de son.

5.6 Especificáronse as características da principal normativa relativa a referencias, niveis

e disposición das pistas e formatos de intercambio de vídeo, así como ás características dos

sistemas de son en uso para exhibición ou emisión, e a disposición das pistas.

U.D 6 EXPORTACION, FORMATOS E AUTORIA EN DVD

6.1 Diferenciáronse as características das fiestras de explotación dos produtos

audiovisuais, especificando os formatos de entrega característicos de cada unha.

6.2 Aplicáronselle a un produto audiovisual os parámetros técnicos e os protocolos de

intercambio relativos á realización de duplicacións, de copias de seguridade e copias para

exhibición cinematográfica en soporte fotoquímico e electrónico, de copias de emis

6.3 Seleccionouse o formato idóneo de masterización en función das perspectivas de

explotación do produto, e especificáronse os procesos e os materiais de produción final para

cada canle de distribución.

6.4 Elaborouse a documentación técnica para o máster e as copias de exhibición ou

emisión, en formato tanto fotosensible como electrónico e informático.

6.5 Realizouse o proceso de autoría en DVD, blu-ray ou outro formato, obtendo copias

para fins de comprobación, avaliación, promoción, etc.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

É preciso obter 5 puntos nas dúas partes das que consta a proba, así como acadar os anteriores mínimos esixibles para poder obter unha

cualificación positiva e superar o módulo.

A primeira parte da proba terá carácter eliminatorio, de xeito que o non acadar unha puntuación igual ou superior a 5 puntos nesta primeira parte,

implicará a perda do dereito a examinarse da segunda parte da proba.

A segunda parte da proba tamén terá carácter eliminatorio e, para superala, as persoas candidatas tamén deberán obter unha cualificación igual

ou superior a 5 puntos nesta parte da proba.

A cualificación final obtida por cada aspirante será numérica, entre un e dez, sen decimais, e será o resultado da media aritmética das

cualificacións obtidas en cada unha das dúas partes das que consta a proba. Se o resultado da media aritmética é unha cualificación con decimais,

esta aproximarase á unidade inmediatamente inferior se non alcanza o 0,50 ou a inmediatamente superior se o iguala ou supera. No caso de que

se obteña unha cualificación final superior a 4,5 e inferior a 5, a cualificación final será un 4. No suposto de que as persoas aspirantes obteñan

unha cualificación superior a 5 ao aplicar a media aritmética, pero non obtivesen unha cualificación igual ou superior a 5 puntos na segunda parte
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da proba (téndoa por tanto suspensa), obterán unha cualificación final de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

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

un peso do 50% da nota final.

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

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

da proba.

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superaran a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

A segunda parte da proba consistirá no desenvolvemento de distintos exercicios prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente

significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta segunda parte.

Para desenvolver esta proba empregaranse cabinas de edición con software específico para montaxe de vídeo (Adobe Premiere ou Final Cut

Pro...) e cabinas de posprodución con software específico (After Effects, DaVinci Resolve...) Os exercicios plantexados versarán sobre a montaxe e

postproducción de audiovisuais, por exemplo, facer unha montaxe con imaxes en bruto propostas, sincronizar o audio e o vídeo, incorporar

rotulación, transicións e efectos, facer a corrección primaria de cor e levar a cabo algunha corrección secundaria con máscaras e trackings, etc.

A duración da proba será dun mínimo de 120 mimutos.

As persoas aspirantes terán que traer o seu documento nacional de identidade para realizar esta segunda parte da proba e serán calificadas de un

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 cunha calificación de 1 nesta segunda parte da proba.

Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación expoñerán as puntuacións obtidas no taboleiro de anuncios do centro.
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