
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 Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe 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 (*)

MP1101 Axustes de sistemas de sonorización 02020/2021 087

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

Profesorado asignado ao módulo ARTURO BERMEJO RUBIO,XACOBE GONZÁLEZ ÁLVAREZ,MARÍATERESA CANO MARTINEZ (Subst.),
VÍCTOR PAZ MORANDEIRA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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ANEXO III
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DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a adaptación dun deseño preliminar de son a un espazo acoutado, tendo en conta a relación entre a información extraída da documentación
do proxecto e a aplicación de técnicas de mellora do sistema.

RA2 - Realiza o axuste dos subsistemas de son, analizando a documentación do proxecto e aplicando técnicas de axuste do sinal de audio.

RA3 - Avalía a resposta do sistema de son no espazo acoutado, e xustifica a elección dun ou outro sistema de análise e do procedemento de medida, para
garantir o axuste correcto do sistema

RA4 - Axusta a resposta do sistema de son aos condicionantes do espazo acoutado, aplicando técnicas de mellora de sistemas de son.

RA5 - Comproba a posta en marcha do funcionamento dunha instalación fixa de sonorización, avaliando o comportamento do sistema, e documenta o
proxecto de entrega.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Dispuxéronse os arrays dos altofalantes nos planos do deseño técnico do espazo que haxa que sonorizar, avaliando as interaccións acústicas
positivas e negativas producidas entre os altofalantes, sistemas ou subsistemas, nomeadamente nas zonas de solapamento.

CA1.3 Valoráronse as causas e as solucións para eliminar un eco nun espazo acoutado, identificando o seu lugar de procedencia mediante escoita.

CA1.4 Realizouse a predición da resposta dos equipamentos de captación e reprodución do son no espazo que se vaia sonorizar, mediante a aplicación
de programas de simulación e modelización.

CA2.3 Axustouse a estrutura de ganancia de entrada e saída do procesador, asegurando a óptima relación entre sinal e ruído do sistema de sonorización.

CA2.5 Corrixíronse mediante escoita intelixente os desaxustes de nivel entre os subsistemas de son.

CA3.5 Xustificáronse as colocacións dos micrófonos de medición acústica, segundo o tipo de medición, a partir da valoración das características do
deseño do sistema de son e do espazo acoutado.

CA3.6 Avaliáronse os trazados de resposta de fase, frecuencia e coherencia na medición do sistema, para mellorar a reprodución do sistema de
sonorización nos aspectos debidos ás reflexións arquitectónicas do son, á interacción entre subsistemas e á contaminación acústica ambiental.

CA3.7 Mediuse a resposta acústica dos altofalantes do sistema de sonorización nos seus eixes e no ángulo de límite de cobertura, mediante o emprego
dun analizador FFT de medición de transformada rápida de Fourier (FFT) de dobre canle.
CA3.8 Mediuse a resposta en frecuencia e fase dun sistema de son e dun equipamento electrónico (mesa de mesturas, ecualizador, procesador, etc.),
empregando un analizador con función de transferencia de dobre canle, e contrastáronse os resultados con sinais de distintos tipos, tales como ruído rosa,
música e voz, etc.
CA4.1 Realizouse a medición da resposta de frecuencia de instrumentos musicais acústicos (de vento, corda e percusión), utilizando un analizador en
tempo real (RTA), e determinouse o seu largo de banda e o ruído de fondo ambiental.

CA4.2 Realizouse a medición da resposta de frecuencia no tempo dun programa musical, utilizando un espectroscopio e eliminando o ruído de fondo
ambiental.

CA4.3 Mediuse e identificouse a frecuencia de realimentación producida entre un micrófono e un sistema de altofalantes, mediante o emprego dun
espectroscopio.

CA4.4 Realizouse o axuste de retardo entre dous altofalantes, utilizando un analizador FFT de dobre canle e comprobando auditivamente in situ o
resultado.

CA4.5 Realizouse o axuste de ecualización, individualmente e en comportamento combinado, entre dous subsistemas de altofalantes anexos, utilizando un
analizador FFT de dobre canle e arranxando as anomalías na resposta de frecuencia da reprodución.

CA4.6 Adaptouse o deseño técnico previo do sistema de sonorización ao espazo e ao tipo de evento que cumpra sonorizar, igualando en amplitude e fase
a resposta acústica do sistema, e homoxeneizando a resposta acústica dirixida ao público.

CA4.7 Comprobáronse auditivamente, nun espazo acoutado, os lugares onde o filtro de peite causado pola interacción entre dous altofalantes ten o seu
pico e a súa cancelación para distintas frecuencias.

CA5.1 Estableceuse un sistema de verificación e corrección das anomalías da posta en marcha dunha instalación fixa de sonorización (comprobación dos
sistemas, comprobación dos axustes e aliñamento, detección de avarías e protocolos de posta en marcha).
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.2 Comprobouse e contrastouse coa documentación do sistema do deseño orixinal a adecuación da corrente eléctrica, da montaxe dos equipamentos
nos racks e do estado e a conexión do cableamento entre equipamentos, dunha instalación fixa de sonorización.

CA5.3 Verificouse mediante comprobación auditiva a colocación, a angulación e a orientación dos sistemas de altofalantes, e detectouse calquera
anomalía que inflúa na cobertura sonora e no cumprimento das condicións técnicas do sistema.

CA5.6 Documentouse a posta en marcha dun sistema de sonorización, reflectindo nos manuais, diagramas de conexión, diagramas de bloques e planos
todos os cambios e modificacións producidas durante a verificación.

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 adaptación dun deseño preliminar de son a un espazo acoutado, tendo en conta a relación entre a información extraída da documentación
do proxecto e a aplicación de técnicas de mellora do sistema.

RA2 - Realiza o axuste dos subsistemas de son, analizando a documentación do proxecto e aplicando técnicas de axuste do sinal de audio.

RA3 - Avalía a resposta do sistema de son no espazo acoutado, e xustifica a elección dun ou outro sistema de análise e do procedemento de medida, para
garantir o axuste correcto do sistema

RA4 - Axusta a resposta do sistema de son aos condicionantes do espazo acoutado, aplicando técnicas de mellora de sistemas de son.

RA5 - Comproba a posta en marcha do funcionamento dunha instalación fixa de sonorización, avaliando o comportamento do sistema, e documenta o
proxecto de entrega.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Adaptouse o deseño técnico previo do sistema de sonorización ao espazo e ao tipo de evento que cumpra sonorizar, especificando o tipo de
deseño acústico ou electroacústico, o número de canles, a marxe de frecuencias, os niveis de traballo, o posicionamento de altofalantes, a intelixibilidade,
a imaxe sonora e a percepción do espazo.
CA1.2 Dispuxéronse os arrays dos altofalantes nos planos do deseño técnico do espazo que haxa que sonorizar, avaliando as interaccións acústicas
positivas e negativas producidas entre os altofalantes, sistemas ou subsistemas, nomeadamente nas zonas de solapamento.

CA1.4 Realizouse a predición da resposta dos equipamentos de captación e reprodución do son no espazo que se vaia sonorizar, mediante a aplicación
de programas de simulación e modelización.

CA1.5 Planificouse a configuración do procesador do sistema para axustar cada subsistema de xeito individual ou en grupo, realizando unha listaxe dos
envíos aos ramais do sistema.

CA2.1 Verificouse e corrixiuse, en caso necesario, que a conexión entre o sistema de xestión ou procesador, as saídas da mesa de mesturas e os envíos
dos amplificadores se adapten á documentación do proxecto.

CA2.2 Seleccionouse o preset apropiado, modificando en caso necesario os seus parámetros de direccionamento segundo a documentación do proxecto,
para mellorar o control dos subsistemas de son.

CA2.3 Axustouse a estrutura de ganancia de entrada e saída do procesador, asegurando a óptima relación entre sinal e ruído do sistema de sonorización.

CA2.4 Verificouse o funcionamento de control remoto do sistema de xestión mediante software ou hardware, comprobando a configuración do software, a
conexión do hardware e a comunicación entre o control e os equipamentos, se o procesador o permite.

CA2.5 Corrixíronse mediante escoita intelixente os desaxustes de nivel entre os subsistemas de son.

CA2.6 Comprobouse o almacenamento dos datos relativos aos axustes ou cambios realizados, na memoria do procesador do sistema de son.

CA3.1 Valoráronse mediante escoita intelixente os factores degradantes que interveñen na resposta do sistema de son, como superficies reflectantes,
condicións atmosféricas dinámicas, absorción do público e interacción entre altofalantes, e como afectan á medición e á interpretación dos resultados.

CA3.2 Elixiuse o sistema de medición optando polo método de análise de canle sinxelo ou polo método de dobre canle, segundo criterios técnicos, e
xustificáronse as vantaxes e os inconvenientes de cada método.

CA3.3 Xustificouse a introdución do retardo na canle de referencia cando se realicen medicións con función de transferencia.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Identificáronse, mediante escoita intelixente, os lugares onde os modos de sala teñan os seus picos e a súa cancelación para distintas frecuencias
de graves.

CA3.5 Xustificáronse as colocacións dos micrófonos de medición acústica, segundo o tipo de medición, a partir da valoración das características do
deseño do sistema de son e do espazo acoutado.

CA3.6 Avaliáronse os trazados de resposta de fase, frecuencia e coherencia na medición do sistema, para mellorar a reprodución do sistema de
sonorización nos aspectos debidos ás reflexións arquitectónicas do son, á interacción entre subsistemas e á contaminación acústica ambiental.

CA3.7 Mediuse a resposta acústica dos altofalantes do sistema de sonorización nos seus eixes e no ángulo de límite de cobertura, mediante o emprego
dun analizador FFT de medición de transformada rápida de Fourier (FFT) de dobre canle.
CA3.8 Mediuse a resposta en frecuencia e fase dun sistema de son e dun equipamento electrónico (mesa de mesturas, ecualizador, procesador, etc.),
empregando un analizador con función de transferencia de dobre canle, e contrastáronse os resultados con sinais de distintos tipos, tales como ruído rosa,
música e voz, etc.
CA4.1 Realizouse a medición da resposta de frecuencia de instrumentos musicais acústicos (de vento, corda e percusión), utilizando un analizador en
tempo real (RTA), e determinouse o seu largo de banda e o ruído de fondo ambiental.

CA4.2 Realizouse a medición da resposta de frecuencia no tempo dun programa musical, utilizando un espectroscopio e eliminando o ruído de fondo
ambiental.

CA4.3 Mediuse e identificouse a frecuencia de realimentación producida entre un micrófono e un sistema de altofalantes, mediante o emprego dun
espectroscopio.

CA4.4 Realizouse o axuste de retardo entre dous altofalantes, utilizando un analizador FFT de dobre canle e comprobando auditivamente in situ o
resultado.

CA4.5 Realizouse o axuste de ecualización, individualmente e en comportamento combinado, entre dous subsistemas de altofalantes anexos, utilizando un
analizador FFT de dobre canle e arranxando as anomalías na resposta de frecuencia da reprodución.

CA4.6 Adaptouse o deseño técnico previo do sistema de sonorización ao espazo e ao tipo de evento que cumpra sonorizar, igualando en amplitude e fase
a resposta acústica do sistema, e homoxeneizando a resposta acústica dirixida ao público.

CA4.7 Comprobáronse auditivamente, nun espazo acoutado, os lugares onde o filtro de peite causado pola interacción entre dous altofalantes ten o seu
pico e a súa cancelación para distintas frecuencias.

CA5.3 Verificouse mediante comprobación auditiva a colocación, a angulación e a orientación dos sistemas de altofalantes, e detectouse calquera
anomalía que inflúa na cobertura sonora e no cumprimento das condicións técnicas do sistema.

CA5.4 Verificouse a homologación dos equipamentos da instalación coa normativa competente (marca, criterio de avaliación, seguridade eléctrica e física,
etc.).

CA5.5 Corrixiuse calquera anomalía que inflúa na seguridade das persoas ou dos equipamentos, e na fixación ou rigging dos altofalantes e demais
equipamentos suspendidos en altura.

PRIMEIRA PROBA

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita (preguntas tipo test de resposta múltiple e/ou aberta), que versará sobre unha mostra

suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

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

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

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

SEGUNDA PROBA

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

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

establecidos na programación para esta parte.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A profesora ou profesor do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

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

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

taboleiro de anuncios  do centro.

Os contidos mínimos para alcanzar a avaliación positiva son:

Relación entre tempo e frecuencia.

Filtro de peine.

Efectos de temperatura e humidade.

Resposta de fase.

Resposta de frecuencia.

Resposta de impulso.

Caracterización dos filtros e dos seus parámetros.

Crossover acústico.

Localización e imaxe sonora.

Tipos de arreglos e o seu comportamento.

Variacións de nivel.

Programas de medición e igualación.

Tipo de evento.

Zona de cobertura.

Configuración dos sistemas de xestión ou procesadores de sistemas, dacordo cos cambios ou modificacións de última hora.

Xestión de presets, memorias, etc.

Ferramentas de medición e análise da resposta.

Canle sinxelo.

Canle dobre.

Coherencia.

Colocación do micrófono de medición: primaria, secundaria e terciaria.

Manexo de analizadores de canle sinxelo e dobre: interpretación dos datos de medición.

Modificacións arquitectónicas.

Axuste de nivel entre sistemas e subsistemas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

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

un peso do 50% da nota final.

A proba constará de 40 a 100 preguntas tipo test.

Cada pregunta correcta sumará 0,1 puntos e cada pregunta incorrecta restará 0,1 puntos.

Poderá conter tamén preguntas curtas ou de desenvolvemento.
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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.

Durará 2 sesións, máximo 100 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.

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 Ease

Focus, Array Calc, Audiocore, Smaart,  así como os coñecementos teórico prácticos do módulo e que que avaliará a maioría dos resultados de

aprendizaxe.

- Exemplo de exercizos: Latencia do sistema ou dalgún elemento do sistema. Medida da fase, medida do nivel. Axuste de resposta e optimización.

Axuste de fase entre subgraves e PA. Xestións de presets e escravizado da DSP.

- 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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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 Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe 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 (*)

MP1104 Comunicación e expresión sonora 02020/2021 0133

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

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

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza o deseño da ambientación sonora e musical dun proxecto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, analizando as posibilidades de emprego e
interrelación dos medios expresivos que interveñen.
RA2 - Realiza unha escoita analítica e valora a composición, o arranxo, a orquestración, a instrumentación, a interpretación e a execución dunha locución
profesional ou dun tema musical, identificando as características expresivas e comunicativas dos elementos propios da linguaxe musical en relación coa
súa aplicación na sonorización de proxectos sonoros, audiovisuais e de espectáculos.
RA3 - Deseña a banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculos, aplicando os recursos expresivos da linguaxe sonora e conxugando as
súas posibilidades de articulación e combinación.
RA4 - Realiza os procesos de localización e arquivo de documentos sonoros segundo as características propias de cada medio, identificando e
xestionando as bases de datos precisas.
RA5 - Realiza guións técnicos de son conxugando o emprego de recursos comunicativos da linguaxe sonora coa aplicación de técnicas narrativas que
garantan a consecución dos obxectivos do proxecto.
RA6 - Valora as características anatómicas e fisiolóxicas da audición humana, utilizando os mecanismos básicos de prevención de danos e preservación
da acuidade auditiva.
RA7 - Valora as características anatómicas e fisiolóxicas da fonación humana, utilizando os mecanismos básicos de prevención de danos e preservación
da saúde do aparello fonador.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Utilizáronse as posibilidades expresivas e comunicativas dos elementos que configuran a fonoesfera dun proxecto sonoro, audiovisual ou de
espectáculos.

CA1.2 Xustificouse a utilización de recursos técnicos monaurais, estereofónicos ou multicanle, a colocación, os desprazamentos e a localización de fontes,
na solución adoptada para a ambientación dun proxecto sonoro, audiovisual e de espectáculo.

CA1.3 Utilizáronse os recursos técnicos dispoñibles, tendo como meta a consecución da intención comunicativa.

CA1.4 Relacionáronse os elementos sonoros cos elementos visuais dun proxecto audiovisual ou de espectáculos, e xustificáronse as accións e as
eleccións con base na definición de xénero, subxénero, época, accións, lugares, personaxes, sentimentos, etc.

CA1.5 Utilizáronse os contrastes, golpes musicais, encadeados, fundidos, fondos e ambientes obxectivos e subxectivos no deseño dun proxecto de
ambientación sonoro, audiovisual e de espectáculos.

CA1.6 Seleccionáronse as pasaxes musicais clásicas ou modernas máis acaídas segundo a época e o estilo do proxecto de ambientación musical.

CA1.7 Deseñouse a ambientación sonora dun proxecto audiovisual atendendo á tipoloxía do programa: deportivo, de entretemento, informativo,
publicitario, etc.
CA2.1 Realizouse a análise formal dunha obra musical, determinando o xénero, a época, o estilo, a forma, o compás, o ritmo, a arritmia, a poliritmia, a
harmonía, a consonancia, a disonancia, a melodía, a amelodía, o fraseamento, a articulación, a tonalidade ou atonalidade, o cromatismo, a
instrumentación, a orquestración, o arranxo, a tímbrica, a textura, a dinámica, as matizacións e a súa disposición na obra.
CA2.2 Diferenciáronse temas, frases, motivos, partes, repeticións, modulacións, notas, claves, silencios, matices, formas e figuras características da
linguaxe musical, identificando a notación, a orixe ou procedencia, e a fase ou período, a partir da escoita activa de obras musicais representativas da
historia da música e do panorama actual.
CA2.3 Recoñecéronse e clasificáronse por familias, subfamilias, mecanismos de produción sonora, características e agrupacións musicais os instrumentos
empregados na interpretación de composicións musicais, a partir da escoita e da análise de obras pertencentes a diferentes estilos e épocas.

CA2.4 Interpretouse a intención comunicativa de pasaxes musicais a partir da escoita e a análise de obras pertencentes a diferentes estilos.

CA2.5 Recoñecéronse os tipos e as categorías da voz humana e as súas calidades, os mecanismos básicos da fonación no ser humano, así como as
peculiaridades da linguaxe falada e os seus elementos diferenciadores, a partir da escoita e da análise de diversos documentos sonoros.

CA2.6 Valorouse o emprego das técnicas de locución máis axeitadas para o seu uso en situacións de dobraxe, locución, dramatización, realización de
cuñas radiofónicas e anuncios publicitarios.

CA2.7 Valorouse a diferenza entre as frecuencias ISO e as notas musicais.

CA2.8 Apreciáronse e recoñecéronse os beneficios xerados pola utilización correcta e creativa das posibilidades da gravación e mestura de material
sonoro ou musical, diferenciando tipos de gravación, manipulacións do sinal e efectos, e relacionando estes parámetros co xénero, o tipo ou a forma de
audiovisual e a súa intención comunicativa.

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA2.9 Detectáronse fallos na utilización técnica e creativa dos elementos sonoros ou musicais, e propuxéronse solucións alternativas enfocadas a arranxar
os erros apreciados.

CA3.1 Analizáronse as características das bandas sonoras de produtos audiovisuais segundo a súa tipoloxía e o seu estilo.

CA3.2 Desagregouse a banda sonora dunha produción sonora, audiovisual ou de espectáculo para determinar as características dos recursos da linguaxe
sonora que haxa que empregar na súa construción.

CA3.3 Deseñouse a banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, respondendo aos requisitos comunicativos e expresivos
consignados no proxecto audiovisual.

CA3.4 Determináronse os cortes, os movementos, os fundidos, os encadeamentos e outros elementos sintácticos da banda sonora.

CA3.5 Especificáronse no proceso de deseño da banda sonora as interaccións de sons, música e voces.

CA3.6 Delimitouse a duración exacta da banda sonora de acordo coas necesidades comerciais, comunicativas e construtivas da secuencia audiovisual.

CA3.7 Realizouse o proceso de construción da banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, e comprobouse a integración dos seus
compoñentes (voces, música, e efectos sonoros e ambientais)

CA3.8 Avaliouse o resultado final obtido na realización dunha banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, consignando o grao de
consecución dos obxectivos comunicativos e as posibilidades de mellora.

CA3.9 Avaliáronse e utilizáronse convenientemente as posibilidades comunicativas da voz humana en función do seu tipo, o rexistro, a extensión, a
calidade e a plasticidade, cunha determinada intención técnica e creativa.

CA3.10 Valorouse o emprego das técnicas de locución máis adecuadas para o seu uso en situacións de dobraxe, locución, dramatización, realización de
cuñas radiofónicas e anuncios publicitarios.

CA4.1 Localizáronse en fontes documentais externas os documentos sonoros adecuados ás características dun proxecto sonoro.

CA4.2 Definíronse os ítems necesarios para o deseño dun sistema de clasificación de documentos sonoros que teña en conta os procesos necesarios
para a súa identificación, o xénero, a orixe, a procedencia, a época, a autoría, o tema, a música, o intérprete, o formato, as pistas, etc., a súa codificación,
a súa conservación e a súa xestión como base de datos.
CA4.3 Establecéronse uns sistemas de clasificación de documentos sonoros aplicables a diferentes medios (radio, produción de programas sonoros,
audiovisuais, animación, multimedia, artes escénicas, producións musicais e eventos) que permita o arquivo de calquera tipo de documentos sonoros e a
súa localización.
CA4.4 Rexistrouse e creouse a documentación necesaria para a recepción, o intercambio e o arquivo adecuado de documentos sonoros en diversos
soportes e formatos (disco, CD, cinta magnética, ficheiro informático, MP3, MP4, etc.).

CA4.5 Realizáronse as tarefas de mantemento dos equipamentos e dos medios técnicos precisos para o acceso, a audición e o uso dos materiais sonoros
dun arquivo de documentos sonoros.

CA5.1 Examináronse modelos de guións técnicos de son segundo as características específicas dos tipos estandarizados de proxectos sonoros,
audiovisuais e de espectáculos.

CA5.2 Relacionouse a funcionalidade narrativa e expresiva dos efectos e os signos de puntuación da linguaxe sonora e audiovisual, así como a súa
corrección técnica, coa transmisión comprensiva da mensaxe nunha produción sonora ou audiovisual.

CA5.3 Describíronse as alternativas posibles no guión dun produto sonoro ou audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo, do espazo e da
idea ou do contido.

CA5.4 Aplicáronse os conceptos de orde, coherencia, emprego de frases curtas e lóxicas, redundancia e valor suxestivo das palabras e do silencio, entre
outros, no proceso de escritura dun texto sonoro.

CA5.5 Definíronse os planos sonoros, as duracións e os coleamentos na elaboración de guións técnicos de son para proxectos sonoros ou audiovisuais.

CA5.6 Planificáronse os recursos sonoros propios do son, o ruído, o silencio, a música e a voz en relación cos elementos visuais da produción audiovisual,
en función dun resultado comunicativo desexado.

CA6.1 Examináronse os fundamentos básicos da audición humana, a súa anatomía e a súa fisioloxía.

CA6.2 Analizáronse os problemas, as disfuncións, as doenzas e os traumatismos máis habituais do sistema auditivo relacionados coa xenética, a idade, a
exposición a estímulos daniños ou a contaminación acústica.

CA6.3 Determináronse os métodos máis seguros de prevención de danos do sistema auditivo, tendo en conta a relación entre a enerxía e o tempo de
exposición, así como os niveis aceptables de traballo.

CA6.4 Valorouse a importancia dunha hixiene auditiva correcta, desde o punto de vista das repercusións sobre as accións técnicas propias da profesión,
pero tamén sobre a capacidade comunicativa en xeral.

CA7.1 Determináronse os fundamentos básicos da fonación humana, anatomicamente e fisioloxicamente.
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CA7.2 Determináronse os mecanismos básicos de produción do canto e da locución, identificando as técnicas de respiración e pauta.

CA7.3 Analizáronse os problemas máis habituais do aparello fonador relacionados coa xenética, a idade, os malos usos ou abusos, ou a contaminación
ambiental.

CA7.4 Determináronse os métodos máis seguros de prevención de danos do aparello fonador.

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza o deseño da ambientación sonora e musical dun proxecto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, analizando as posibilidades de emprego e
interrelación dos medios expresivos que interveñen.
RA2 - Realiza unha escoita analítica e valora a composición, o arranxo, a orquestración, a instrumentación, a interpretación e a execución dunha locución
profesional ou dun tema musical, identificando as características expresivas e comunicativas dos elementos propios da linguaxe musical en relación coa
súa aplicación na sonorización de proxectos sonoros, audiovisuais e de espectáculos.
RA3 - Deseña a banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculos, aplicando os recursos expresivos da linguaxe sonora e conxugando as
súas posibilidades de articulación e combinación.
RA4 - Realiza os procesos de localización e arquivo de documentos sonoros segundo as características propias de cada medio, identificando e
xestionando as bases de datos precisas.
RA5 - Realiza guións técnicos de son conxugando o emprego de recursos comunicativos da linguaxe sonora coa aplicación de técnicas narrativas que
garantan a consecución dos obxectivos do proxecto.
RA6 - Valora as características anatómicas e fisiolóxicas da audición humana, utilizando os mecanismos básicos de prevención de danos e preservación
da acuidade auditiva.
RA7 - Valora as características anatómicas e fisiolóxicas da fonación humana, utilizando os mecanismos básicos de prevención de danos e preservación
da saúde do aparello fonador.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Utilizáronse as posibilidades expresivas e comunicativas dos elementos que configuran a fonoesfera dun proxecto sonoro, audiovisual ou de
espectáculos.

CA1.2 Xustificouse a utilización de recursos técnicos monaurais, estereofónicos ou multicanle, a colocación, os desprazamentos e a localización de fontes,
na solución adoptada para a ambientación dun proxecto sonoro, audiovisual e de espectáculo.

CA1.3 Utilizáronse os recursos técnicos dispoñibles, tendo como meta a consecución da intención comunicativa.

CA1.4 Relacionáronse os elementos sonoros cos elementos visuais dun proxecto audiovisual ou de espectáculos, e xustificáronse as accións e as
eleccións con base na definición de xénero, subxénero, época, accións, lugares, personaxes, sentimentos, etc.

CA1.5 Utilizáronse os contrastes, golpes musicais, encadeados, fundidos, fondos e ambientes obxectivos e subxectivos no deseño dun proxecto de
ambientación sonoro, audiovisual e de espectáculos.

CA1.6 Seleccionáronse as pasaxes musicais clásicas ou modernas máis acaídas segundo a época e o estilo do proxecto de ambientación musical.

CA1.7 Deseñouse a ambientación sonora dun proxecto audiovisual atendendo á tipoloxía do programa: deportivo, de entretemento, informativo,
publicitario, etc.
CA2.1 Realizouse a análise formal dunha obra musical, determinando o xénero, a época, o estilo, a forma, o compás, o ritmo, a arritmia, a poliritmia, a
harmonía, a consonancia, a disonancia, a melodía, a amelodía, o fraseamento, a articulación, a tonalidade ou atonalidade, o cromatismo, a
instrumentación, a orquestración, o arranxo, a tímbrica, a textura, a dinámica, as matizacións e a súa disposición na obra.
CA2.2 Diferenciáronse temas, frases, motivos, partes, repeticións, modulacións, notas, claves, silencios, matices, formas e figuras características da
linguaxe musical, identificando a notación, a orixe ou procedencia, e a fase ou período, a partir da escoita activa de obras musicais representativas da
historia da música e do panorama actual.
CA2.3 Recoñecéronse e clasificáronse por familias, subfamilias, mecanismos de produción sonora, características e agrupacións musicais os instrumentos
empregados na interpretación de composicións musicais, a partir da escoita e da análise de obras pertencentes a diferentes estilos e épocas.

CA2.4 Interpretouse a intención comunicativa de pasaxes musicais a partir da escoita e a análise de obras pertencentes a diferentes estilos.
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CA2.5 Recoñecéronse os tipos e as categorías da voz humana e as súas calidades, os mecanismos básicos da fonación no ser humano, así como as
peculiaridades da linguaxe falada e os seus elementos diferenciadores, a partir da escoita e da análise de diversos documentos sonoros.

CA2.6 Valorouse o emprego das técnicas de locución máis axeitadas para o seu uso en situacións de dobraxe, locución, dramatización, realización de
cuñas radiofónicas e anuncios publicitarios.

CA2.7 Valorouse a diferenza entre as frecuencias ISO e as notas musicais.

CA2.8 Apreciáronse e recoñecéronse os beneficios xerados pola utilización correcta e creativa das posibilidades da gravación e mestura de material
sonoro ou musical, diferenciando tipos de gravación, manipulacións do sinal e efectos, e relacionando estes parámetros co xénero, o tipo ou a forma de
audiovisual e a súa intención comunicativa.
CA2.9 Detectáronse fallos na utilización técnica e creativa dos elementos sonoros ou musicais, e propuxéronse solucións alternativas enfocadas a arranxar
os erros apreciados.

CA3.1 Analizáronse as características das bandas sonoras de produtos audiovisuais segundo a súa tipoloxía e o seu estilo.

CA3.2 Desagregouse a banda sonora dunha produción sonora, audiovisual ou de espectáculo para determinar as características dos recursos da linguaxe
sonora que haxa que empregar na súa construción.

CA3.3 Deseñouse a banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, respondendo aos requisitos comunicativos e expresivos
consignados no proxecto audiovisual.

CA3.4 Determináronse os cortes, os movementos, os fundidos, os encadeamentos e outros elementos sintácticos da banda sonora.

CA3.5 Especificáronse no proceso de deseño da banda sonora as interaccións de sons, música e voces.

CA3.6 Delimitouse a duración exacta da banda sonora de acordo coas necesidades comerciais, comunicativas e construtivas da secuencia audiovisual.

CA3.7 Realizouse o proceso de construción da banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, e comprobouse a integración dos seus
compoñentes (voces, música, e efectos sonoros e ambientais)

CA3.8 Avaliouse o resultado final obtido na realización dunha banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, consignando o grao de
consecución dos obxectivos comunicativos e as posibilidades de mellora.

CA3.9 Avaliáronse e utilizáronse convenientemente as posibilidades comunicativas da voz humana en función do seu tipo, o rexistro, a extensión, a
calidade e a plasticidade, cunha determinada intención técnica e creativa.

CA3.10 Valorouse o emprego das técnicas de locución máis adecuadas para o seu uso en situacións de dobraxe, locución, dramatización, realización de
cuñas radiofónicas e anuncios publicitarios.

CA4.1 Localizáronse en fontes documentais externas os documentos sonoros adecuados ás características dun proxecto sonoro.

CA4.2 Definíronse os ítems necesarios para o deseño dun sistema de clasificación de documentos sonoros que teña en conta os procesos necesarios
para a súa identificación, o xénero, a orixe, a procedencia, a época, a autoría, o tema, a música, o intérprete, o formato, as pistas, etc., a súa codificación,
a súa conservación e a súa xestión como base de datos.
CA4.3 Establecéronse uns sistemas de clasificación de documentos sonoros aplicables a diferentes medios (radio, produción de programas sonoros,
audiovisuais, animación, multimedia, artes escénicas, producións musicais e eventos) que permita o arquivo de calquera tipo de documentos sonoros e a
súa localización.
CA4.4 Rexistrouse e creouse a documentación necesaria para a recepción, o intercambio e o arquivo adecuado de documentos sonoros en diversos
soportes e formatos (disco, CD, cinta magnética, ficheiro informático, MP3, MP4, etc.).

CA4.5 Realizáronse as tarefas de mantemento dos equipamentos e dos medios técnicos precisos para o acceso, a audición e o uso dos materiais sonoros
dun arquivo de documentos sonoros.

CA5.1 Examináronse modelos de guións técnicos de son segundo as características específicas dos tipos estandarizados de proxectos sonoros,
audiovisuais e de espectáculos.

CA5.2 Relacionouse a funcionalidade narrativa e expresiva dos efectos e os signos de puntuación da linguaxe sonora e audiovisual, así como a súa
corrección técnica, coa transmisión comprensiva da mensaxe nunha produción sonora ou audiovisual.

CA5.3 Describíronse as alternativas posibles no guión dun produto sonoro ou audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo, do espazo e da
idea ou do contido.

CA5.4 Aplicáronse os conceptos de orde, coherencia, emprego de frases curtas e lóxicas, redundancia e valor suxestivo das palabras e do silencio, entre
outros, no proceso de escritura dun texto sonoro.

CA5.5 Definíronse os planos sonoros, as duracións e os coleamentos na elaboración de guións técnicos de son para proxectos sonoros ou audiovisuais.

CA5.6 Planificáronse os recursos sonoros propios do son, o ruído, o silencio, a música e a voz en relación cos elementos visuais da produción audiovisual,
en función dun resultado comunicativo desexado.
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CA6.1 Examináronse os fundamentos básicos da audición humana, a súa anatomía e a súa fisioloxía.

CA6.2 Analizáronse os problemas, as disfuncións, as doenzas e os traumatismos máis habituais do sistema auditivo relacionados coa xenética, a idade, a
exposición a estímulos daniños ou a contaminación acústica.

CA6.3 Determináronse os métodos máis seguros de prevención de danos do sistema auditivo, tendo en conta a relación entre a enerxía e o tempo de
exposición, así como os niveis aceptables de traballo.

CA6.4 Valorouse a importancia dunha hixiene auditiva correcta, desde o punto de vista das repercusións sobre as accións técnicas propias da profesión,
pero tamén sobre a capacidade comunicativa en xeral.

CA7.1 Determináronse os fundamentos básicos da fonación humana, anatomicamente e fisioloxicamente.

CA7.2 Determináronse os mecanismos básicos de produción do canto e da locución, identificando as técnicas de respiración e pauta.

CA7.3 Analizáronse os problemas máis habituais do aparello fonador relacionados coa xenética, a idade, os malos usos ou abusos, ou a contaminación
ambiental.

CA7.4 Determináronse os métodos máis seguros de prevención de danos do aparello fonador.

MÍNIMOS EXIXIBLES

BC1. Técnicas de deseño da ambientación sonora e musical

Comunicación humana: comunicación audiovisual.

Bandas sonoras: son, música e voz.

Diéxese e mímese.

Son directo, de referencia e dobrado.

Empatía e anempatía dos elementos sonoros cos elementos visuais ou plásticos.

Simboloxía do son, da música e da voz.

Interrelación das referencias sonoras e visuais.

Campo de visión e fóra de campo.

Espazo e tempo.

Realización da ambientación sonora e musical: aplicación dos conceptos de sintonía,   contraste, golpe musical, refacho, cortina, encadeamento,

fundido e fondo.

Música na ambientación musical.

Características da ambientación sonora segundo a tipoloxía de programa: deportivo, de entretemento, informativo, publicitario, etc

BC2. Técnicas de audición activa e locución profesional

Instrumentos musicais por familias, subfamilias e métodos de produción sonora, e as súas características.

Agrupamentos e formacións musicais a través das épocas e a xeografía.

Estilos musicais na historia da música: épocas, autores e compositores, estilos, e estrutura rítmica e tonal. Transcendencia e usos profesionais das

obras máis significativas na historia da música.

Xéneros e subxéneros musicais.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Música no contexto audiovisual.

Calidades da voz humana

Técnicas de locución segundo o produto e a finalidade proposta: dobraxe, locución, publicidade,dramáticos, informativos, mitins, presentacións e

eventos, etc.

BC3. Deseño de bandas sonoras de audiovisuais e espectáculos

Tipoloxía e estilo de bandas sonoras.

Procedementos de análise dunha banda sonora.

Elementos sintácticos da banda sonora: tracks, cortes e movementos.

Aplicación dos valores expresivos e comunicativos dos compoñentes da banda sonora

(palabra, música, efectos sonoros e ambientais, e silencio) á construción de novas bandas sonoras.

 Técnicas de complementariedade do son coa imaxe e outros elementos gráficos en producións audiovisuais e espectaculares.

Proceso de construción da banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculo.

Procedementos de avaliación de bandas sonoras: valoración da intelixibilidade, complementariedade, expresividade, orixinalidade, redundancia,

contraste e outros elementos.

BC4. Localización e arquivo de documentos sonoros

Características e necesidades xerais e específicas segundo o tipo de arquivo de documentos sonoros.

Recepción, rexistro e documentación de documentos sonoros segundo o soporte técnico.

Sistemas de identificación de documentos sonoros para o seu arquivo.

Sistemas de codificación, conservación e xestión de bases de datos de documentos sonoros.

Procedementos de xestión, mantemento e conservación dos equipamentos e dos medios técnicos para o acceso, a audición e o uso dos

documentos sonoros localizados en arquivos.

BC5. Elaboración de guións técnicos de son

Tipoloxía e características dos guións técnicos de son para proxectos sonoros, audiovisuais e de espectáculos.

Aplicación dos efectos e os signos de puntuación da linguaxe sonora e musical á realización de guións técnicos de son.

Guión técnico de son e tratamento do tempo, do espazo e da idea ou o contido.

Técnicas de escritura para textos sonoros: orde, coherencia, tipoloxía de frases, vocabulario e uso da redundancia.

Aplicacións do valor suxestivo da palabra en guións de son.

Planos sonoros, duracións e coleamentos.

BC6. Características da audición humana

Características anatómicas e fisiolóxicas da audición humana: precaucións e mecanismos básicos de prevención de danos e preservación da

acuidade auditiva.

Fundamentos básicos da audición humana: anatomía e fisioloxía.

Métodos máis seguros de prevención de danos do sistema auditivo, relacionando enerxía e tempo de exposición, así como niveis aceptables de

traballo.

Normas e costumes para unha correcta hixiene auditiva, desde o punto de vista das repercusións sobre as accións técnicas propias da profesión,

pero tamén sobre a capacidade comunicativa en xeral.

BC7. Características da fonación humana

Características anatómicas e fisiolóxicas da fonación humana: precaucións e mecanismos básicos de prevención de danos e preservación da

saúde do aparello fonador.

Fundamentos básicos da fonación humana: anatomicamente e fisioloxicamente.
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Mecanismos básicos de produción do canto e da locución, identificando as técnicas de respiración e pauta.

Normas e costumes para unha correcta hixiene do aparello fonador: métodos máis seguros de prevención de danos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

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

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

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

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

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

4.b) Segunda parte da proba

SUPOSTO PRÁCTICO

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

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

duración desta proba será 120 minutos. Descrición:

-Identificación/análise dos distintos elementos da linguaxe sonora e as súas  respectivas funcións, en diversos fragmentos de obras sonoras ou

audiovisuais.

-Identificación e interpretación/realización de la documentación específica para o son dun fragmento dunha obra sonora o audiovisual.

Exemplo de exercicio:  A partires da escoita dun fragmento radiofónico, elaborar o guión técnico-literario europeo que podería haberse utilizado

para a realización de dicho fragmento.

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

obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Para a resolución da proba, o centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios. O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro para

aqueles supostos prácticos nos que o precise.
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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 Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe 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 (*)

MP1099 Control de son en directo 02020/2021 0140

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

Profesorado asignado ao módulo IGNACIO LOMBA MARTÍNEZ,RICARDO SPENCER DE ALBUQUERQUE,ISABEL BRUZOS SALGUEIRO-
DÍAZ (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 - Axusta a mesa de FOH (front of house) e os procesadores de sinal, adaptando os axustes en función do tipo de aplicación e de proxecto de
espectáculo.
RA2 - Axusta os envíos a monitores e a resposta destes, asegurando unha cobertura uniforme en presión e frecuencia, e unha escoita libre de
realimentación, atendendo ao rider técnico e ás peticións dos músicos ou do equipo artístico durante os ensaios.
RA3 - Configura a microfonía e as escoitas no oído, supervisando a súa colocación para coidar os aspectos estéticos e operativos, e conformando os
sistemas de recepción e emisión, para lograr un resultado técnico óptimo.
RA4 - Realiza a mestura e o procesamento do audio durante o desenvolvemento en directo do espectáculo ou evento, respectando os seus obxectivos e
respondendo aos imprevistos que poidan xurdir.
RA5 - Avalía a achega técnica ao resultado artístico pretendido da configuración sonora, a operación dos equipamentos de son e o balance estilístico da
mestura, e elabora informes que reflictan os resultados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Comprobouse a agrupación de todas as entradas da mesa de mesturas, diferenciando os tipos de sinal, os instrumentos e as voces segundo o rider
ou documentación do proxecto.

CA1.2 Axustáronse os niveis dos sinais para asegurar unha boa relación entre sinal e ruído, e ausencia de distorsión.

CA1.4 Configuráronse os envíos a procesadores externos, inseríronse ou enviáronse por sistema auxiliar, logo de elixir os tipos de cable necesarios para
esta tarefa ou a asignación virtual, no caso de procesadores internos.

CA1.5 Axustáronse os parámetros dos procesadores de dinámica, frecuencia e tempo de sinal procesado (instrumentos musicais, voces e fontes
pregravadas).

CA1.7 Consignáronse sobre o rider ou a documentación do proxecto, se os houber, os cambios producidos na adaptación ás características concretas dos
equipamentos dispoñibles.

CA2.2 Configuráronse os envíos da mesa de mesturas aos monitores de escenario, para garantir unha escoita independente por cada destinatario que o
necesite (actores e actrices, músicos e músicas, cantantes, relatores e relatoras, etc.).

CA2.3 Realizouse unha premestura como referencia inicial para cada envío, cos sinais que se estimen necesarios e que serán susceptibles de
modificación durante as posteriores probas de son.

CA2.4 Axustouse a presión sonora de cada envío para asegurar o nivel axeitado para cada destinatario (actores e actrices, músicos e músicas, cantantes,
relatores e relatoras, etc.), garantindo que teñan unha referencia de escoita óptima.

CA2.5 Axustouse o rango dinámico da mestura de monitores, mediante o uso de procesadores de dinámica, para proporcionar un nivel de confort acústico
suficiente dentro do escenario.

CA2.6 Elimináronse as frecuencias que producen realimentación acústica no escenario, mediante o uso de diversas técnicas (selección e colocación da
microfonía apropiada, colocación dos monitores, modificación da resposta de frecuencia, aplicación de retardos, etc.).

CA3.1 Colocouse a microfonía e as escoitas no oído, logo de elixir os soportes que mellor conveñan e respectando as necesidades de maquillaxe e
vestiario, ou da execución dos instrumentos.

CA3.2 Aplicouse a técnica de captación que haxa que empregar (multimicrofónica, por seccións, pares estéreo separados ou coincidentes, etc.) e as súas
posibles combinacións, segundo a natureza e a colocación das fontes sonoras, os planos sonoros e as necesidades comunicativas do proxecto.

CA3.3 Realizouse o axuste, o procesamento e a ecualización de cada micrófono coa fonte sonora á que se asignara, mediante a súa comprobación de
xeito individual, por grupos e, finalmente, con todos os elementos á vez.

CA3.4 Deseñouse un sistema de recepción e envío que asegure a redundancia e a cobertura dos posibles imprevistos.

CA3.6 Planificouse o cambio de micrófonos, así como o proceso de acendemento e apagado dos emisores e dos receptores, e o cambio das súas
baterías, segundo o ensaiado na proba de son.

CA3.7 Distribuíuse correctamente o sinal de audio utilizando os equipamentos adecuados, e asegurouse o seu envío e a súa recepción correcta consonte
as necesidades da produción.

CA4.2 Monitorizáronse os sinais, primeiro individualmente, para comprobar que manteñan a calidade requirida, e logo combinados entre si, para asegurar
o cumprimento dos requisitos correctos de suma, tales como fase, nivel, distorsión, etc.

CA4.3 Modificáronse os parámetros dos procesadores de frecuencia, dinámica e tempo, para asegurar o mantemento da calidade dos sinais que o
requiran.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.7 Configurouse correctamente o envío dos sinais para permitir a súa gravación, axustando adecuadamente os equipamentos de gravación e
asegurándose de que se cumpran as necesidades do proxecto.

CA5.1 Avaliouse criticamente o desenvolvemento do evento e o seu resultado sonoro, identificáronse as partes en que a operación e a mestura poidan
mellorar, e propuxéronse accións para a súa resolución.

CA5.2 Valorouse a pertinencia das texturas sonoras conseguidas e a súa achega ao resultado artístico esperado.

CA5.3 Consignáronse os imprevistos xurdidos durante o desenvolvemento do evento e identificáronse as causas que os produciron para evitar a súa
repetición en operacións posteriores.

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 - Axusta a mesa de FOH (front of house) e os procesadores de sinal, adaptando os axustes en función do tipo de aplicación e de proxecto de
espectáculo.
RA2 - Axusta os envíos a monitores e a resposta destes, asegurando unha cobertura uniforme en presión e frecuencia, e unha escoita libre de
realimentación, atendendo ao rider técnico e ás peticións dos músicos ou do equipo artístico durante os ensaios.
RA3 - Configura a microfonía e as escoitas no oído, supervisando a súa colocación para coidar os aspectos estéticos e operativos, e conformando os
sistemas de recepción e emisión, para lograr un resultado técnico óptimo.
RA4 - Realiza a mestura e o procesamento do audio durante o desenvolvemento en directo do espectáculo ou evento, respectando os seus obxectivos e
respondendo aos imprevistos que poidan xurdir.
RA5 - Avalía a achega técnica ao resultado artístico pretendido da configuración sonora, a operación dos equipamentos de son e o balance estilístico da
mestura, e elabora informes que reflictan os resultados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Comprobouse a agrupación de todas as entradas da mesa de mesturas, diferenciando os tipos de sinal, os instrumentos e as voces segundo o rider
ou documentación do proxecto.

CA1.2 Axustáronse os niveis dos sinais para asegurar unha boa relación entre sinal e ruído, e ausencia de distorsión.

CA1.3 Axustáronse auditivamente os filtros de paso alto e paso baixo nas canles de entrada de varios sons.

CA1.4 Configuráronse os envíos a procesadores externos, inseríronse ou enviáronse por sistema auxiliar, logo de elixir os tipos de cable necesarios para
esta tarefa ou a asignación virtual, no caso de procesadores internos.

CA1.5 Axustáronse os parámetros dos procesadores de dinámica, frecuencia e tempo de sinal procesado (instrumentos musicais, voces e fontes
pregravadas).

CA1.6 Avaliouse auditivamente a calidade da mestura de sinais de audio, tendo en conta o balance entre as fontes sonoras, en nivel e frecuencia.

CA1.7 Consignáronse sobre o rider ou a documentación do proxecto, se os houber, os cambios producidos na adaptación ás características concretas dos
equipamentos dispoñibles.
 CA1.8 Tívose rigor e coidado durante a operación da mesa FOH e dos procesadores de sinais.

CA2.1 Colocáronse os monitores segundo a documentación técnica do proxecto, co fin de garantir a escoita independente por cada destinatario (actores e
actrices, músicos e músicas, cantantes, relatores e relatoras, etc.).

CA2.2 Configuráronse os envíos da mesa de mesturas aos monitores de escenario, para garantir unha escoita independente por cada destinatario que o
necesite (actores e actrices, músicos e músicas, cantantes, relatores e relatoras, etc.).

CA2.3 Realizouse unha premestura como referencia inicial para cada envío, cos sinais que se estimen necesarios e que serán susceptibles de
modificación durante as posteriores probas de son.

CA2.4 Axustouse a presión sonora de cada envío para asegurar o nivel axeitado para cada destinatario (actores e actrices, músicos e músicas, cantantes,
relatores e relatoras, etc.), garantindo que teñan unha referencia de escoita óptima.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.5 Axustouse o rango dinámico da mestura de monitores, mediante o uso de procesadores de dinámica, para proporcionar un nivel de confort acústico
suficiente dentro do escenario.

CA2.6 Elimináronse as frecuencias que producen realimentación acústica no escenario, mediante o uso de diversas técnicas (selección e colocación da
microfonía apropiada, colocación dos monitores, modificación da resposta de frecuencia, aplicación de retardos, etc.).
 CA2.7 Tívose rigor e coidado durante a manipulación da mesa de monitores e os sistemas de monitoraxe.

CA3.1 Colocouse a microfonía e as escoitas no oído, logo de elixir os soportes que mellor conveñan e respectando as necesidades de maquillaxe e
vestiario, ou da execución dos instrumentos.

CA3.2 Aplicouse a técnica de captación que haxa que empregar (multimicrofónica, por seccións, pares estéreo separados ou coincidentes, etc.) e as súas
posibles combinacións, segundo a natureza e a colocación das fontes sonoras, os planos sonoros e as necesidades comunicativas do proxecto.

CA3.3 Realizouse o axuste, o procesamento e a ecualización de cada micrófono coa fonte sonora á que se asignara, mediante a súa comprobación de
xeito individual, por grupos e, finalmente, con todos os elementos á vez.

CA3.4 Deseñouse un sistema de recepción e envío que asegure a redundancia e a cobertura dos posibles imprevistos.

CA3.5 Probouse todo o sistema para asegurar a recepción e o envío adecuados do sinal, e comprobouse que non haxa zonas de sombra nin
interferencias.

CA3.6 Planificouse o cambio de micrófonos, así como o proceso de acendemento e apagado dos emisores e dos receptores, e o cambio das súas
baterías, segundo o ensaiado na proba de son.

CA3.7 Distribuíuse correctamente o sinal de audio utilizando os equipamentos adecuados, e asegurouse o seu envío e a súa recepción correcta consonte
as necesidades da produción.
 CA3.8 Tívose rigor e coidado na manipulación e mantemento do equipamento e materiais de microfonía e escoitas no oído.

CA4.1 Mesturáronse os sinais en FOH para lograr un balance estilístico axeitado, silenciando as fontes sonoras que non interveñan e dándolle unha maior
énfase ás que o necesiten en cada pasaxe do evento.

CA4.2 Monitorizáronse os sinais, primeiro individualmente, para comprobar que manteñan a calidade requirida, e logo combinados entre si, para asegurar
o cumprimento dos requisitos correctos de suma, tales como fase, nivel, distorsión, etc.

CA4.3 Modificáronse os parámetros dos procesadores de frecuencia, dinámica e tempo, para asegurar o mantemento da calidade dos sinais que o
requiran.

CA4.4 Efectuouse a captación e a mestura do son en directo, asegurando a continuidade sonora e audiovisual entre as escenas ou os bloques.

CA4.5 Arranxáronse os imprevistos xurdidos durante o control do evento, compensando os cambios bruscos de nivel producidos pola manipulación da
microfonía, os fallos ou as desconexións fortuítas dalgúns equipamentos ou instrumentos musicais, as variacións do nivel de ruído ambiental, etc.

CA4.6 Reproducíronse de xeito ordenado as secuencias de sons pregravados (efectos e músicas), asegurando a súa integración natural no espectáculo.

CA4.7 Configurouse correctamente o envío dos sinais para permitir a súa gravación, axustando adecuadamente os equipamentos de gravación e
asegurándose de que se cumpran as necesidades do proxecto.

CA5.1 Avaliouse criticamente o desenvolvemento do evento e o seu resultado sonoro, identificáronse as partes en que a operación e a mestura poidan
mellorar, e propuxéronse accións para a súa resolución.

CA5.2 Valorouse a pertinencia das texturas sonoras conseguidas e a súa achega ao resultado artístico esperado.

CA5.3 Consignáronse os imprevistos xurdidos durante o desenvolvemento do evento e identificáronse as causas que os produciron para evitar a súa
repetición en operacións posteriores.

CA5.4 Elaborouse un informe documental sobre as incidencias xurdidas no desenvolvemento do evento e propuxéronse alternativas e solucións que
poidan axudar a mellorar o resultado sonoro global, na repetición dese mesmo proxecto ou noutros proxectos posteriores.

CA5.5 Etiquetouse, clasificouse e arquivouse o material sonoro utilizado en calquera dos seus formatos, así como as gravacións de cada parte do evento,
asegurando a súa accesibilidade e a súa recuperación para o seu emprego en futuros proxectos.
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Co fin de garantir o dereito a ser avaliado con plena obxectividade, nesta programación recolléronse os criterios de avaliación que serán aplicados

para evidenciar a adquisición das capacidades establecidas no currículo.

A continuación, recollemos o nivel mínimo (expresado tamén como criterios de avaliación) que se considera suficiente para acadar a avaliación

positiva (artigo 23 apartado 4 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula o desenvolvemento, avaliación e acreditación académica do

alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial e artigo 48.4 do Decreto 114/2010):

- Comprobar a agrupación de todas as entradas da mesa de mesturas, diferenciando os tipos de sinal, os instrumentos e as voces segundo o rider

ou documentación do proxecto.

- Axustar os niveis dos sinais para asegurar unha boa relación entre sinal e ruído, e ausencia de distorsión.

- Axustar auditivamente os filtros de paso alto e paso baixo nas canles de entrada de varios sons.

- Configurar os envíos a procesadores externos, inseríndoos ou enviándoos por sistema auxiliar, logo de elixir os tipos de cable necesarios para

esta tarefa ou a asignación virtual, no caso de procesadores internos.

(

- Axustar os parámetros dos procesadores de dinámica, frecuencia e tempo de sinal procesado (instrumentos musicais, voces e fontes

pregravadas).

- Ter rigor e coidado durante a operación da mesa FOH e dos procesadores de sinais.

- Colocar os monitores segundo a documentación técnica do proxecto, co fin de garantir a escoita independente por cada destinatario (actores e

actrices, músicos e músicas, cantantes, relatores e relatoras, etc.).

- Realizar unha premestura como referencia inicial para cada envío, cos sinais que se estimen necesarios e que serán susceptibles de modificación

durante as posteriores probas de son.

- Configurar os envíos da mesa de mesturas aos monitores de escenario, para garantir unha escoita independente por cada destinatario que o

necesite (actores e actrices, músicos e músicas, cantantes, relatores e relatoras, etc.).

- Axustar a presión sonora de cada envío para asegurar o nivel axeitado para cada destinatario (actores e actrices, músicos e músicas, cantantes,

relatores e relatoras, etc.), garantindo que teñan unha referencia de escoita óptima.

- Eliminar as frecuencias que producen realimentación acústica no escenario, mediante o uso de diversas técnicas (selección e colocación da

microfonía apropiada, colocación dos monitores, modificación da resposta de frecuencia, aplicación de retardos, etc.).

- Ter rigor e coidado durante a manipulación da mesa de monitores e os sistemas de monitoraxe.

- Colocar a microfonía e as escoitas no oído, logo de elixir os soportes que mellor conveñan e respectando as necesidades de maquillaxe e

vestiario, ou da execución dos instrumentos.

- Aplicar a técnica de captación que haxa que empregar (multimicrofónica, por seccións, pares estéreo separados ou coincidentes, etc.) e as súas

posibles combinacións, segundo a natureza e a colocación das fontes sonoras, os planos sonoros e as necesidades comunicativas do proxecto.

- Realizar o axuste, o procesamento e a ecualización de cada micrófono coa fonte sonora á que se asignara, mediante a súa comprobación de

xeito individual, por grupos e, finalmente, con todos os elementos á vez.

- Probar todo o sistema para asegurar a recepción e o envío adecuados do sinal, comprobando que non haxa zonas de sombra nin interferencias.

- Distribuír correctamente o sinal de audio utilizando os equipamentos adecuados, asegurando o seu envío e a súa recepción correcta consonte as

necesidades da producción.

- Ter rigor e coidado na manipulación e mantemento do equipamento e materiais de microfonía e escoitas no oído.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Mesturar os sinais en FOH para lograr un balance estilístico axeitado, silenciando as fontes sonoras que non interveñan e dándolle unha maior

énfase ás que o necesiten en cada pasaxe do evento.

- Monitorizar os sinais, primeiro individualmente, para comprobar que manteñan a calidade requirida, e logo combinados entre si, para asegurar o

cumprimento dos requisitos correctos de suma, tales como fase, nivel, distorsión, etc.

- Modificar os parámetros dos procesadores de frecuencia, dinámica e tempo, para asegurar o mantemento da calidade dos sinais que o requiran.

- Efectuar a captación e a mestura do son en directo, asegurando a continuidade sonora e audiovisual entre as escenas ou os bloques.

- Configurar correctamente o envío dos sinais para permitir a súa gravación, axustando adecuadamente os equipamentos de gravación e

asegurándose de que se cumpran as necesidades do proxecto.

- Consignar os imprevistos xurdidos durante o desenvolvemento do evento e identificar as causas que os produciron para evitar a súa repetición en

operacións posteriores.

- Etiquetar, clasificar e arquivar o material sonoro utilizado en calquera dos seus formatos, así como as gravacións de cada parte do evento,

asegurando a súa accesibilidade e a súa recuperación para o seu emprego en futuros proyectos. (Véase Criterios 4. )

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba terá carácter eliminatorio e consistirá nun exame escrito que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

O exame contará cunha parte tipo test de escolla múltiple, aplicándose penalizacións no caso de respostas incorrectas,  e una parte de preguntas

para desenvolver.

As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade, calculadora científica e bolígrafo azul ou negro.

Esta primeira parte da proba calificarase 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 taboleiro 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.

A segunda parte da proba consistirá no desenvolvemento de distintos supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente

significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta segunda parte.

As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade e bolígrafo azul ou negro.

As persoas aspirantes serán calificadas nesta 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.

Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación expoñerán as puntuacións obtidas no taboleiro 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 Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe 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 (*)

MP1103 Electroacústica 02020/2021 0133

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

Profesorado asignado ao módulo LUIS MARTÍN LANDEIRA,XACOBE GONZÁLEZ ÁLVAREZ,ALBA RODIÑO PAZOS (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 - Configura os sistemas de distribución e os elementos de protección das instalacións eléctricas dos sistemas de son, para o que interpreta
esquemas, aplicando técnicas básicas de conexión e medida.
RA2 - Controla a calidade do audio mediante o uso de instrumentos de medición e audición, no seu paso por distintas etapas ou equipamentos do
procesamento electrónico, e relaciona os equipamentos empregados coas modificacións que sufra o sinal.
RA3 - Avalía o comportamento dos equipamentos de difusión sonora, e xustifícao en función das características da resposta combinada dos transdutores
eléctrico-acústicos de sinal (motores) e os tipos de altofalantes (recintos acústicos).
RA4 - Constrúe cables para a interconexión de equipamentos de audio analóxico ou dixital, e xustifica a selección dos cables e dos conectadores en
función da aplicación.
RA5 - Monta unha rede dixital, e selecciona o protocolo máis apropiado para o transporte dos sinais de audio e o control de equipamentos, así como os
equipamentos auxiliares necesarios, segundo os requisitos do sistema ou da instalación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Relacionáronse os elementos da instalación eléctrica coa simboloxía e os esquemas normalizados.

CA1.5 Comprobouse o funcionamento dos elementos dun cadro de protección eléctrica (magnetotérmico, diferencial, toma de terra, etc.) con respecto á
función que realizan.

CA1.7 Manipuláronse materiais, ferramentas e equipamentos de medida, coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA2.1 Comprobouse o comportamento dos compoñentes electrónicos pasivos (resistencias, indutores, condensadores, etc.) empregados en distintos tipos
de filtros de cruzamento pasivos (butterworth, bessel, linkwitz-riley, etc.) e ordes (primeira, segunda, cuarta, etc.), realizando medicións da resposta de
frecuencia e fase das súas saídas.

CA2.5 Calculouse a ganancia de tensión dun amplificador de potencia, contrastando o resultado cunha medición deste.

CA2.6 Relacionáronse os parámetros de ADSR (ataque, decaemento, sostemento e relaxación) do sinal de audio co procesamento e co comportamento
na dinámica dos equipamentos de audio.

CA2.7 Diferenciáronse os procesos de mostraxe, cuantificación, aliasing, dither, etc., da conversión analóxico-dixital ou dixital-analóxica, en relación co
efecto de distorsión e co ruído provocados no sinal.
CA3.1 Avaliáronse as características de traballo (presión sonora, resposta de frecuencia e potencia, etc.) dos principais tipos de transdutores eléctrico-
acústicos (motor de radiación directa, motor de compresión encaixado a unha bucina, motor electrostático, etc.) empregados en altofalantes, cos campos
de aplicación.
CA3.2 Avaliouse o comportamento dos principais tipos de altofalantes ou recintos acústicos (pechado, bass reflex, bucina pregada, etc.) utilizados na
construción de altofalantes, en relación cos seus campos de aplicación.

CA3.6 Seleccionáronse altofalantes, segundo as necesidades dun proxecto, que reproduzan coa maior calidade e eficacia o programa sonoro nun espazo
acoutado, a partir da súa resposta de frecuencia, sensibilidade, ángulo de cobertura, potencia, etc.

CA4.1 Valorouse a modificación dos sinais de audiofrecuencia a través dos tipos de infraestruturas analóxicas e dixitais, mediante a aplicación de
medicións en función da súa dinámica, a súa composición espectral, a polaridade e o tempo.

CA4.7 Realizouse a conexión entre dous equipamentos de audio con tipos de conectadores diferentes, utilizando os adaptadores de conexión axeitados.

CA5.1 Relacionáronse os protocolos dixitais de conexión (AES/EBU, SPDIF, MADI, AVB, etc.) coas interfaces e os conectadores e cableamentos que
cumpra utilizar en cada caso.

CA5.2 Valorouse a importancia na calidade da transmisión dos sinais de audio, control e outras asociadas das interfaces máis comúns (RS-232, RS-422,
RS-485, CAN Bus, USB, firewire, etc.).

CA5.3 Relacionouse o hardware e o software asociados á codificación de audio dixital coa calidade do sinal e os estándares utilizados na industria do son.

CA5.4 Contrastáronse as vantaxes e os inconvenientes dos tipos de cable usados en redes dixitais (par trenzado, pares trenzados, coaxial, fibra óptica,
etc.), segundo os requisitos de velocidade, cantidade de datos e distancia que haxa que transmitir.
CA5.5 Seleccionáronse os compoñentes da rede de datos (computador, tarxetas de rede, interfaces, conmutadores, etc.) de área local (LAN) empregados
en sistemas de son, identificando a topoloxía que haxa que usar (punto a punto, bus, aro, estrela, árbore, malla, etc.), e realizouse a interconexión entre
eles, especificando o uso de convertedores dun tipo de cable a outro, en caso necesario.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.6 Configurouse unha rede LAN, aplicando os protocolos de direccionamento de audio e de control, as prioridades e demais parámetros do sistema.

CA5.8 Diferenciáronse as redes síncronas das asíncronas, enumerando as vantaxes e os inconvenientes de cada unha para sistemas de son.

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 - Configura os sistemas de distribución e os elementos de protección das instalacións eléctricas dos sistemas de son, para o que interpreta
esquemas, aplicando técnicas básicas de conexión e medida.
RA2 - Controla a calidade do audio mediante o uso de instrumentos de medición e audición, no seu paso por distintas etapas ou equipamentos do
procesamento electrónico, e relaciona os equipamentos empregados coas modificacións que sufra o sinal.
RA3 - Avalía o comportamento dos equipamentos de difusión sonora, e xustifícao en función das características da resposta combinada dos transdutores
eléctrico-acústicos de sinal (motores) e os tipos de altofalantes (recintos acústicos).
RA4 - Constrúe cables para a interconexión de equipamentos de audio analóxico ou dixital, e xustifica a selección dos cables e dos conectadores en
función da aplicación.
RA5 - Monta unha rede dixital, e selecciona o protocolo máis apropiado para o transporte dos sinais de audio e o control de equipamentos, así como os
equipamentos auxiliares necesarios, segundo os requisitos do sistema ou da instalación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Identificáronse as fases, o neutro e a toma de terra, realizando medicións nun cadro de corrente trifásica.

CA1.3 Realizouse a conexión dun cadro monofásico ás bornas de conexión da subministración eléctrica.

CA1.4 Realizouse a conexión dun cadro de corrente trifásica aos bornes da subministración eléctrica.

CA1.5 Comprobouse o funcionamento dos elementos dun cadro de protección eléctrica (magnetotérmico, diferencial, toma de terra, etc.) con respecto á
función que realizan.

CA1.6 Fabricáronse cables de corrente (prolongadores, regretas de corrente, adaptadores, etc.), utilizando conectadores schuko, CEE form, powercon,
etc., co cable apropiado.

CA1.7 Manipuláronse materiais, ferramentas e equipamentos de medida, coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA2.1 Comprobouse o comportamento dos compoñentes electrónicos pasivos (resistencias, indutores, condensadores, etc.) empregados en distintos tipos
de filtros de cruzamento pasivos (butterworth, bessel, linkwitz-riley, etc.) e ordes (primeira, segunda, cuarta, etc.), realizando medicións da resposta de
frecuencia e fase das súas saídas.
CA2.2 Comprobouse o comportamento dos filtros de cruzamento activos de distintos tipos (butterworth, bessel, linkwitz-riley, etc.) e ordes (primeira,
segunda, cuarta, etc.), realizando medicións da resposta de frecuencia e fase das súas saídas.

CA2.3 Comprobouse o comportamento dos circuítos de amplificación de potencia de audio, atendendo á súa clase (A, B, C, D, etc.) e realizando medicións
da potencia, as respostas de frecuencia, a fase e a distorsión.
CA2.4 Avaliouse, mediante medicións electrónicas e mediante a audición, a calidade no sinal de saída dos equipamentos de son en relación co tipo de
distorsión producida (distorsión lineal e non lineal, de intermodulación, harmónica, de cruzamento, de fase, etc.) para a toma de decisións para reducir as
causas desa distorsión.

CA2.5 Calculouse a ganancia de tensión dun amplificador de potencia, contrastando o resultado cunha medición deste.

CA2.6 Relacionáronse os parámetros de ADSR (ataque, decaemento, sostemento e relaxación) do sinal de audio co procesamento e co comportamento
na dinámica dos equipamentos de audio.

CA2.8 Avaliouse mediante a audición a influencia na calidade final do son, o ruído e a distorsión producidos pola compresión do formato de ficheiro
durante a dixitalización do sinal.
CA3.1 Avaliáronse as características de traballo (presión sonora, resposta de frecuencia e potencia, etc.) dos principais tipos de transdutores eléctrico-
acústicos (motor de radiación directa, motor de compresión encaixado a unha bucina, motor electrostático, etc.) empregados en altofalantes, cos campos
de aplicación.

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Avaliouse o comportamento dos principais tipos de altofalantes ou recintos acústicos (pechado, bass reflex, bucina pregada, etc.) utilizados na
construción de altofalantes, en relación cos seus campos de aplicación.

CA3.3 Mediuse a impedancia e a frecuencia dun altofalante, para determinar a carga efectiva dun amplificador ou filtro de cruzamento pasivo.

CA3.4 Mediuse a resposta de frecuencia e fase en sistemas compostos por altofalante biamplificado de dúas vías, motor de radiación directa e motor de
compresión con bucina encaixada.

CA3.5 Determináronse mediante audición os ángulos de cobertura aproximada de altofalantes de diferentes tamaños, comprobando o seu patrón polar e a
resposta de frecuencia.

CA3.6 Seleccionáronse altofalantes, segundo as necesidades dun proxecto, que reproduzan coa maior calidade e eficacia o programa sonoro nun espazo
acoutado, a partir da súa resposta de frecuencia, sensibilidade, ángulo de cobertura, potencia, etc.

CA4.2 Determináronse as causas de ruídos inducidos, perdas de sinal e mingua da relación de sinal/ruído na utilización de sinais balanceados (simétricos
ou asimétricos) ou non balanceados.

CA4.3 Fabricáronse cables para a conexión analóxica entre equipamentos (micrófonos, mesas, procesadores, amplificadores, altofalantes, etc.) cun sinal a
nivel de micrófono, liña ou altofalante, e comprobáronse logo da súa realización.

CA4.4 Fabricáronse cables para a conexión de audio dixital entre equipamentos, segundo o estándar do formato ou protocolo de transmisión dixital
adecuado, e comprobáronse logo da súa realización.

CA4.5 Fabricáronse cables para a comunicación dixital de sinais de control entre equipamentos (audio, vídeo, iluminación, etc.), segundo o estándar do
formato ou protocolo de transmisión dixital (ethernet, RS-232, RS-422, RS-485, DMX, etc.), e comprobáronse logo da súa realización.

CA4.6 Fabricáronse cables de radiofrecuencia para a conexión entre equipamentos sen fíos (antenas, boosters, splitters, combinadores, receptores, etc.),
e comprobáronse logo da súa realización.

CA4.7 Realizouse a conexión entre dous equipamentos de audio con tipos de conectadores diferentes, utilizando os adaptadores de conexión axeitados.

CA5.6 Configurouse unha rede LAN, aplicando os protocolos de direccionamento de audio e de control, as prioridades e demais parámetros do sistema.

CA5.7 Seleccionouse o tipo de rede e o formato de comunicación dos datos de control entre equipamentos do sistema de son, prevendo o uso de
convertedores entre un formato e outro (RS-232 a RS-422, RS-232 a RS-485, RS-485 a Canbus, etc.) segundo as necesidades dos equipamentos.

CA5.8 Diferenciáronse as redes síncronas das asíncronas, enumerando as vantaxes e os inconvenientes de cada unha para sistemas de son.

· Configurar os sistemas de distribución e os elementos de protección das instalacións eléctricas dos sistemas de son, e para este obxectivo,

interpretar esquemas, aplicando técnicas básicas de conexión e medida.

· Controlar a calidade do audio mediante o uso de instrumentos de medición e audición, no seu paso por distintas etapas ou equipamentos do

procesamento electrónico, e relacionar os equipamentos empregados coas modificacións que sufra o sinal.

· Comprobar o comportamento dos equipamentos de difusión sonora, e xustificalo.

· Soldar cables para a interconexión de equipamentos de audio analóxico ou dixital.

· Crear unha rede dixital, co protocolo máis apropiado para o transporte dos sinais de audio e o control de equipamentos.

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

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

Consistirá nunha proba escrita 15 preguntas  TEORÍCO-PRÁCTICAS. Deberán contestarse, como mínimo, a metade máis unha das preguntas. O

tempo para a realización do exame será de 5 horas.

As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade, calculadora (a excepción das integradas en teléfonos móbiles,

'tablets' ou similares) e bolígrafo azul ou negro.

Esta primeira parte da proba será calificada  de cero a dez puntos. Será necesario obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos para
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poder realizar a segunda parte do Exame Final de Libres .

4.b) Segunda parte da proba

SUPOSTO PRÁCTICO

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

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

desta proba será 120 minutos.

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

aparellos de medición eléctrica,realización,  e comprobación de liñas de audio e de alimentación eléctrica.

Exemplo: Fabricación dunha liña de audio concreta e comprobación do seu correcto funcionamento .

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

obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

O centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma. O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro

para aqueles supostos prácticos nos que o precise.
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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 Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe 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 (*)

MP1107 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 MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ RIVEIRO,ROBERTO SANTIAGO PÉREZ RODRÍGUEZ,JOSE MANUEL OTERO
FREIRE (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

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

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades
financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico.

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de son para 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 co son para 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 son para 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 son para audiovisuais e espectáculos, e delimitáronse as
relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial.

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

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

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

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

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

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

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e
fiscais, e formaliza a documentación.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa
relacionada co son para audiovisuais e espectáculos, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións
anuais).
   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 de son para audiovisuais e
espectáculos, e describíronse os circuítos que recorre esa documentación na empresa.
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Criterios de avaliación do currículo

   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.

   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.
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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.

A proba terá unha duración máxima de cen  minutos.

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 Final 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 Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe 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 (*)

MP1106 Formación e orientación laboral 02020/2021 0107

MP1106_12 Prevención de riscos laborais 02020/2021 045

MP1106_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 MARÍA TERESA GONZÁLEZ AREAL,MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ RIVEIRO

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

(MP1106_12) RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.

(MP1106_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP1106_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 de son para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP1106_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP1106_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP1106_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en son para audiovisuais e
espectáculos.

(MP1106_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1106_22) CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en son para audiovisuais e
espectáculos, e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual.

(MP1106_12) CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

(MP1106_12) CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

(MP1106_22) CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.

(MP1106_12) CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

(MP1106_12) CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

(MP1106_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.

(MP1106_12) CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de produción de son para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_12) CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

(MP1106_22) CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

(MP1106_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

(MP1106_22) CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

   (MP1106_12) CA2.2.2 Determináronse os factores de risco e os danos derivados deles.

   (MP1106_12) CA2.2.3 Clasificáronse os distintos tipos de riscos

(MP1106_22) CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1106_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 son para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.
   (MP1106_22) CA2.4.2 Describíronse as características das modalidades de contratación: requisitos do traballador, salario e xornada, duración e outros
elementos

(MP1106_22) CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

(MP1106_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.
   (MP1106_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.

(MP1106_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP1106_22) CA2.8.1  Identificáronse os elementos definitorios do recibo de salarios

(MP1106_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP1106_22) CA2.9.1 Describíronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

(MP1106_22) CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.

(MP1106_22) CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

(MP1106_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.

(MP1106_12) CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

(MP1106_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.

(MP1106_22) CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.

   (MP1106_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.

(MP1106_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

   (MP1106_12) CA3.3.2 Describíronse as características dos representantes das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP1106_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.

(MP1106_12) CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

   (MP1106_22) CA3.4.1  Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración.

(MP1106_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.

(MP1106_12) CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en
son para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_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.

(MP1106_22) CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea.

(MP1106_12) CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1106_12) CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

(MP1106_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.
   (MP1106_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.

(MP1106_22) CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en son para
audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_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

(MP1106_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP1106_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 de son para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP1106_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP1106_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP1106_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en son para audiovisuais e
espectáculos.

(MP1106_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1106_22) CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

(MP1106_22) CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as
tarefas.

(MP1106_22) CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

(MP1106_22) CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.

(MP1106_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.

(MP1106_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 son para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

   (MP1106_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

(MP1106_12) CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en son
para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_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

   (MP1106_22) CA2.4.1 Calculouse o salario a percibir atendendo a modalidade de contratación e duración da xornada

(MP1106_12) CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade.

(MP1106_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 son para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_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.
   (MP1106_22) CA2.7.2 Determináronse en casos prácticos concretos as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida l

(MP1106_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP1106_22) CA2.8.2 Calculouse o salario neto en nóminas mensuais sinxelas, incluíndo a cota obreira e a empresarial (á Seguridade Social)

(MP1106_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP1106_22) CA2.9.2 Determináronse os efectos en casos concretos nos supostos de modiificación, suspesión e extinción do contrato

   (MP1106_22) CA2.9.3 Calculáronse indemnizacións por despedimento e por modificación ou suspensión do contrato.

(MP1106_22) CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

(MP1106_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.
   (MP1106_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.

(MP1106_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP1106_22) CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á
empresa.
   (MP1106_12) CA3.3.1 Determinouse o número de delegados de prevención que debe haber nun centro de traballo

(MP1106_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.
   (MP1106_22) CA3.4.2 Calculouse a duración e contía das prestacións contributivas por Incapacidade Temporal e Desemprego, en casos

(MP1106_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.

(MP1106_12) CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as
funcións de cadaquén.

(MP1106_12) CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

(MP1106_22) CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.

(MP1106_12) CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

(MP1106_22) CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás
esixencias do proceso produtivo.

(MP1106_12) CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.

(MP1106_22) CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

(MP1106_22) CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en son para audiovisuais e
espectáculos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1106_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.

(MP1106_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.
   (MP1106_12) CA4.6.1 Realizouse correctamente unha RCP simulada.

(MP1106_22) CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

   (MP1106_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
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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(Prevención de Riscos Laborais) e o 50% coa UF2 (Equipos de traballo, dereito

do traballo e da seguridade social, e procura de emprego). 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
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PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

CARACTERÍSTICAS DA PROBA PRÁCTCA:

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

módulo, incluíndo casos referidos a ambas unidades formativas.

- Como mínimo o 30% das cuestións dos supostos estarán relacionadas coa UF1(Prevención de Riscos Laborais) e o 50% coa UF2 (Equipos de

traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego). 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 Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe 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 (*)

MP1100 Gravación en estudio 02020/2021 0175

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

Profesorado asignado ao módulo IGNACIO LOMBA MARTÍNEZ,MÓNICA CAMBA ÁLVAREZ,ISABEL BRUZOS SALGUEIRO-DÍAZ (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 - Axusta os sistemas de monitorización e intercomunicación do estudio, para posibilitar unha adecuada escoita por parte do equipo técnico e artístico
da produción.
RA2 - Realiza a captación sonora no estudio de gravación, para o que selecciona os equipamentos e aplica as técnicas de captación máis adecuadas, de
acordo coas características técnicas e artísticas do proxecto.
RA3 - Realiza a gravación multipista de son en estudio, tendo en conta a relación entre as necesidades comunicativas do proxecto e os recursos
dispoñibles.
RA4 - Realiza o conexión e a configuración de dispositivos, a edición de eventos e a sincronización relacionados co contorno MIDI, aplicando as
especificacións do protocolo MIDI.
RA5 - Adapta as características sonoras dos sinais captados ás necesidades técnicas e expresivas da produción mediante a mestura, o procesamento e a
edición, con valoración dos códigos expresivos da linguaxe sonora e musical.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Elixiuse o sistema de monitorización de entre a gama dispoñible (campo próximo, campo afastado, subgraves, etc.) na cabina de control do estudio,
para procurar a máxima fidelidade durante a escoita.

CA1.3 Estableceuse o volume de audición máis adecuado para a escoita, tanto na cabina de control como na monitorización das persoas que fagan a
interpretación musical, evitando danos auditivos.

CA1.4 Comprobouse o estado e a configuración do retorno de audio ou outros sistemas de comunicación, para lles poder transmitir suxestións e ordes ás
persoas presentes no estudio que interpreten a musica ou fagan a locución.
CA1.7 Comprobáronse os valores das magnitudes e dos parámetros do sinal a través de instrumentos de medida como VU-metros, picómetros, medidores
de fase, espectrógrafos, etc., para a análise do sinal sonoro, mellorando os resultados sonoros para se adaptar aos requisitos técnicos e expresivos do
proxecto.
CA1.8 Detectáronse e arranxáronse os problemas de conexións, ruídos e fallos no sinal, cambiando ou reparando (de ser posible) os elementos
defectuosos.

CA2.2 Seleccionouse o contexto máis acaído para a gravación, segundo as características acústicas do espazo e de acordo cos obxectivos artísticos do
proxecto.

CA2.3 Deseñouse a estratexia de captación, seleccionando e axustando micrófonos, previos de micrófono, soportes, accesorios, entradas de liña, etc.

CA2.4 Corrixíronse os problemas de fase derivados da captación multimicrofónica mediante o axuste da colocación e do direccionamento dos micrófonos,
ou mediante o uso de inversores de fase, liñas de retardo, etc.

CA2.5 Establecéronse os protocolos de detección de problemas (comprobación da conexión, do cableamento e do estado dos equipamentos), para
arranxar as incidencias na captación.

CA3.1 Elixiuse e estableceuse a estratexia da produción máis axeitada de entre as alternativas posibles, determinando a orde dos ítems que se vaian
gravar e a secuencia óptima das accións que cumpra realizar.

CA3.2 Seleccionáronse, configuráronse, axustáronse e sincronizáronse os equipamentos que interveñen na gravación multipista.

CA3.3 Determináronse as características técnicas da gravación dun proxecto de son (formato, frecuencia de mostraxe, resolución, número de pistas,
axuste de metrónomo, partituras, etc.).

CA3.4 Axustáronse os sinais de entrada a cada pista e os parámetros do gravador para proceder á gravación, perseguindo a optimización da relación
entre sinal e ruído, pero tendo en conta o nivel relativo do material sonoro que se vai gravar, de acordo coa natureza analóxica ou dixital dos elementos.

CA4.1 Determináronse os equipamentos MIDI de sincronización, dispositivos controladores, instrumentos musicais, módulos de son, sintetizadores,
reloxos e demais elementos necesarios na produción, e procedeuse á súa interconexión e configuración.

CA4.4 Creáronse e configuráronse pistas para a gravación de eventos producidos por instrumentos e outros dispositivos MIDI.

CA4.6 Xestionáronse os arquivos MIDI para o seu almacenamento e a súa conversión, importación e exportación entre aplicacións informáticas.

CA4.7 Detecta fallos ou erros na transmisión de datos MIDI, identifícaos e arránxaos.

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA5.1 Consideráronse todos os recursos expresivos para a realización da mestura, o procesamento e a edición da produción, axustando os parámetros en
busca dun resultado equilibrado e coherente cos obxectivos marcados.

CA5.3 Determinouse o enrutamento do sinal dentro da cadea de procesos mediante o patch-pannel ou matrices, de xeito que se garanta a calidade técnica
da produción.

CA5.4 Axustáronse os sinais de entrada e saída dos procesadores, así como a proporción e o tipo de procesamento do sinal.

CA5.6 Panoramizáronse os sinais para obter o panorama estereofónico ou multicanle da mestura desexada.

CA5.7 Exportáronse e gardáronse as mesturas finais da produción no formato máis apropiado para a súa posterior masterización, e cubriuse
correctamente toda a documentación técnica, os partes de gravación e de mestura, e os patróns necesarios para a identificación, o almacenamento e o
tratamento posterior correctos do material gravado e mesturado.

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 - Axusta os sistemas de monitorización e intercomunicación do estudio, para posibilitar unha adecuada escoita por parte do equipo técnico e artístico
da produción.
RA2 - Realiza a captación sonora no estudio de gravación, para o que selecciona os equipamentos e aplica as técnicas de captación máis adecuadas, de
acordo coas características técnicas e artísticas do proxecto.
RA3 - Realiza a gravación multipista de son en estudio, tendo en conta a relación entre as necesidades comunicativas do proxecto e os recursos
dispoñibles.
RA4 - Realiza o conexión e a configuración de dispositivos, a edición de eventos e a sincronización relacionados co contorno MIDI, aplicando as
especificacións do protocolo MIDI.
RA5 - Adapta as características sonoras dos sinais captados ás necesidades técnicas e expresivas da produción mediante a mestura, o procesamento e a
edición, con valoración dos códigos expresivos da linguaxe sonora e musical.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Axustáronse os sistemas de monitorización para as persoas que fagan a interpretación musical ou a locución, procurando proporcionarlles a escoita
máis intelixible e cómoda posible.

CA1.3 Estableceuse o volume de audición máis adecuado para a escoita, tanto na cabina de control como na monitorización das persoas que fagan a
interpretación musical, evitando danos auditivos.

CA1.4 Comprobouse o estado e a configuración do retorno de audio ou outros sistemas de comunicación, para lles poder transmitir suxestións e ordes ás
persoas presentes no estudio que interpreten a musica ou fagan a locución.

CA1.5 Posibilitouse a comunicación coa cabina de control das persoas que fagan a interpretación músico-vocal ou a locución, dispondo cuantos
micrófonos sexan necesarios para recibir as súas indicacións e observacións.

CA1.6 Estableceuse un estilo de comunicación coas persoas que fagan a interpretación musical ou a locución, que contribúa á mellora das operacións
profesionais.
CA1.7 Comprobáronse os valores das magnitudes e dos parámetros do sinal a través de instrumentos de medida como VU-metros, picómetros, medidores
de fase, espectrógrafos, etc., para a análise do sinal sonoro, mellorando os resultados sonoros para se adaptar aos requisitos técnicos e expresivos do
proxecto.
CA1.8 Detectáronse e arranxáronse os problemas de conexións, ruídos e fallos no sinal, cambiando ou reparando (de ser posible) os elementos
defectuosos.

CA2.1 Optimizouse o timbre, a afinación e outras características sonoras da fonte sonora que cumpra captar.

CA2.2 Seleccionouse o contexto máis acaído para a gravación, segundo as características acústicas do espazo e de acordo cos obxectivos artísticos do
proxecto.

CA2.3 Deseñouse a estratexia de captación, seleccionando e axustando micrófonos, previos de micrófono, soportes, accesorios, entradas de liña, etc.

CA2.4 Corrixíronse os problemas de fase derivados da captación multimicrofónica mediante o axuste da colocación e do direccionamento dos micrófonos,
ou mediante o uso de inversores de fase, liñas de retardo, etc.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.5 Establecéronse os protocolos de detección de problemas (comprobación da conexión, do cableamento e do estado dos equipamentos), para
arranxar as incidencias na captación.

CA3.1 Elixiuse e estableceuse a estratexia da produción máis axeitada de entre as alternativas posibles, determinando a orde dos ítems que se vaian
gravar e a secuencia óptima das accións que cumpra realizar.

CA3.2 Seleccionáronse, configuráronse, axustáronse e sincronizáronse os equipamentos que interveñen na gravación multipista.

CA3.3 Determináronse as características técnicas da gravación dun proxecto de son (formato, frecuencia de mostraxe, resolución, número de pistas,
axuste de metrónomo, partituras, etc.).

CA3.4 Axustáronse os sinais de entrada a cada pista e os parámetros do gravador para proceder á gravación, perseguindo a optimización da relación
entre sinal e ruído, pero tendo en conta o nivel relativo do material sonoro que se vai gravar, de acordo coa natureza analóxica ou dixital dos elementos.

CA3.5 Procedeuse á gravación secuencial das familias ou dos grupos de instrumentos, os timbres, as voces ou os elementos sonoros, segundo o plan.

CA3.6 Realizouse o control de calidade do sinal sonoro gravado, e solicitouse a súa repetición cando non se cumpran os obxectivos técnicos ou artísticos
esixidos no proxecto.

CA3.7 Almacenouse o material gravado e identificouse segundo os códigos establecidos na documentación técnica do proxecto de son.

CA3.8 Cubriuse o parte de gravación das tomas, onde se especificaron os aspectos técnicos que o caracterizan (identificación de pistas, duración, efectos,
etc.).

CA4.1 Determináronse os equipamentos MIDI de sincronización, dispositivos controladores, instrumentos musicais, módulos de son, sintetizadores,
reloxos e demais elementos necesarios na produción, e procedeuse á súa interconexión e configuración.

CA4.2 Instaláronse e configuráronse aplicacións de software MIDI como secuenciadores, instrumentos virtuais, efectos MIDI, xestión de códigos de tempo,
etc., e axustáronse os seus parámetros.

CA4.3 Configuráronse as entradas e saídas das pistas MIDI do secuenciador e asignáronse as canles MIDI.

CA4.4 Creáronse e configuráronse pistas para a gravación de eventos producidos por instrumentos e outros dispositivos MIDI.

CA4.5 Procedeuse á edición e á automatización dos eventos MIDI no secuenciador, atendendo a partituras ou outras especificacións.

CA4.6 Xestionáronse os arquivos MIDI para o seu almacenamento e a súa conversión, importación e exportación entre aplicacións informáticas.

CA4.7 Detecta fallos ou erros na transmisión de datos MIDI, identifícaos e arránxaos.

CA5.1 Consideráronse todos os recursos expresivos para a realización da mestura, o procesamento e a edición da produción, axustando os parámetros en
busca dun resultado equilibrado e coherente cos obxectivos marcados.

CA5.2 Conectáronse e axustáronse os equipamentos de mestura, procesamento e automatización do sinal.

CA5.3 Determinouse o enrutamento do sinal dentro da cadea de procesos mediante o patch-pannel ou matrices, de xeito que se garanta a calidade técnica
da produción.

CA5.4 Axustáronse os sinais de entrada e saída dos procesadores, así como a proporción e o tipo de procesamento do sinal.

CA5.5 Fíxose uso das ferramentas de automatización para un maior control de procesamento.

CA5.6 Panoramizáronse os sinais para obter o panorama estereofónico ou multicanle da mestura desexada.

CA5.7 Exportáronse e gardáronse as mesturas finais da produción no formato máis apropiado para a súa posterior masterización, e cubriuse
correctamente toda a documentación técnica, os partes de gravación e de mestura, e os patróns necesarios para a identificación, o almacenamento e o
tratamento posterior correctos do material gravado e mesturado.
CA5.8 Realizáronse as escoitas analíticas pertinentes, con ou sen a persoa responsable da produción, líder do grupo ou responsable da gravación, e
determinouse o grao de adecuación do resultado final aos obxectivos previstos.
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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA

- Elixir o sistema de monitorización axeitado para procurar a máxima fidelidade durante a escoita.

- Axustar os sistemas de monitorización para as persoas que fagan a interpretación musical ou a locución,  proporcionándolles unha escoita

intelixible e cómoda.

- Establecer o volume de audición máis adecuado para a escoita, tanto na cabina de control como na monitorización das persoas que fagan a

interpretación musical, evitando danos auditivos.

- Comprobar o estado e a configuración do retorno de audio ou outros sistemas de comunicación, para lles poder transmitir suxestións e ordes ás

persoas presentes no estudio que interpreten a musica ou fagan a locución.

- Posibilitar a comunicación coa cabina de control das persoas que fagan a interpretación músico-vocal ou a locución.

- Comprobar os valores das magnitudes e dos parámetros do sinal a través de instrumentos de medida como VU-metros, picómetros, medidores

de fase, espectrógrafos, etc., para a análise do sinal sonoro, mellorando os resultados sonoros para se adaptar aos requisitos técnicos e

expresivos do proxecto.

- Detectar e arranxar os problemas de conexións, ruídos e fallos no sinal.

- Optimizar o timbre, a afinación e outras características sonoras da fonte sonora que cumpra captar.

- Seleccionar o contexto máis acaído para a gravación, por acústica e por obxectivos artísticos.

- Deseñar a estratexia de captación, seleccionando e axustando micrófonos, previos de micrófono, soportes, accesorios, entradas de liña, etc.

- Corrixir os problemas de fase derivados da captación multimicrofónica.

- Establecer os protocolos de detección de problemas para arranxar as incidencias na captación.

- Elixir e establecer a estratexia da produción máis axeitada, determinando a orde dos ítems que se vaian gravar e a secuencia óptima das accións

que cumpra realizar.

- Seleccionar, configurar, axustar e sincronizar os elementos que interveñen na gravación multipista.

- Determinar as características técnicas da gravación dun proxecto de son.

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

tendo en conta o nivel relativo do material sonoro que se vai gravar.

- Proceder á gravación secuencial das familias ou dos grupos de instrumentos, os timbres, as voces ou os elementos sonoros, segundo o plan.

- Realizar o control de calidade do sinal sonoro gravado e repetir cando non se cumpran os obxectivos técnicos ou artísticos esixidos no proxecto.

- Almacenar o material gravado e identificalo segundo os códigos establecidos na documentación técnica do proxecto de son.

- Determinar os equipamentos MIDI de sincronización, dispositivos controladores, instrumentos musicais, módulos de son, sintetizadores, reloxos e

demais elementos necesarios na produción, así como a súa interconexión e configuración.

- Configurar as entradas e saídas das pistas MIDI do secuenciador e asignar as canles MIDI.

- Crear e configurar pistas para a gravación de eventos producidos por instrumentos e outros dispositivos MIDI.

- Proceder á edición e á automatización dos eventos MIDI no secuenciador.

- Xestionar os arquivos MIDI para o seu almacenamento e a súa conversión, importación e exportación entre aplicacións informáticas.

- Considerar todos os recursos expresivos para a realización da mestura, procesamento e a edición da produción, para obter un resultado

equilibrado e coherente cos obxectivos marcados.

- Conectar e axustar os equipamentos de mestura, procesamento e automatización do sinal.

- Determinar o enrutamento do sinal dentro da cadea de procesos mediante patch-pannel ou matrices.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Axustar os sinais de entrada e saída dos procesadores, así como a proporción e o tipo de procesamento do sinal.

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

- Panoramizar os sinais para obter o panorama estereofónico ou multicanle da mestura desexada.

- Exportar e gardar as mesturas finais da produción no formato máis axeitado para a súa posterior masterización, cubrindo correctamente toda a

documentación técnica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Primeira proba:

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

establecidos na programación para esta parte. As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade e bolígrafo azul ou

negro.

Esta primeira parte da proba calificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntación igual

ou superior a cinco puntos.

Segunda proba:

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

desenvolvemento dunha proba práctica que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na

programación para esta parte. As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade e bolígrafo azul ou negro.

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

deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As persoas que non superasen a primeira parte da proba serán calificadas cun

cero nesta segunda parte.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba terá carácter eliminatorio e consistirá nun exame escrito que constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os

contidos curriculares do módulo e que terá un peso do 50% da nota final.  As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de

identidade e bolígrafo azul ou negro.

A proba constará de dous bloques:

- O primeiro bloque está formado por 50 preguntas tipo test de resposta única, cun valor de 5 puntos. Cada pregunta correcta valorarse con 0,1

puntos e as incorrectas con -0,1 puntos.

- O segundo bloque está formado por 5 preguntas a desenvolver, cun valor de 5 puntos.

Esta primeira parte da proba calificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación, as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual

ou superior a cinco puntos e poder realizar a segunda parte da proba.

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

anuncios do centro.
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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 ducha serie de exercicios prácticos nos que o alumno demostrará os coñecementos no

uso e manexo de Protools, así como os coñecementos teórico-prácticos do módulo sobre captación, edición, mestura e masterización. As persoas

candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade e bolígrafo azul ou negro.

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

superasen a primeira parte da proba, serán calificadas cunha cualificación de 0 nesta segunda parte da proba.

A parte práctica terá un peso do 50% da cualificación total da proba.

Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación expoñerán as puntuacións obtidas no taboleiro de anuncios do centro.

- 7 -



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 Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe 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 (*)

MP1097 Instalacións de son 02020/2021 0213

MP1097_12 Caracterización dos medios técnicos en instalacións de son 02020/2021 070

MP1097_22 Montaxe, conexión e posta en funcionamento da instalación de son 02020/2021 0143

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

Profesorado asignado ao módulo IGNACIO LOMBA MARTÍNEZ,LUIS MARTÍN LANDEIRA,ISABEL BRUZOS SALGUEIRO-DÍAZ (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

(MP1097_22) RA1 - Supervisa os procedementos de montaxe, desmontaxe e posicionamento de equipamentos e materiais de son, para o que interpreta
os planos da instalación e os esquemas de conexión, aplicando medidas de seguridade na realización dos traballos.
(MP1097_12) RA1 - Realiza a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de son en proxectos audiovisuais e de espectáculos, con valoración das
súas características técnicas e das súas funcións, segundo o proxecto de instalación.
(MP1097_12) RA2 - Mellora a acústica da localización para a adecuar ás necesidades da captación e reprodución do sistema de son, con valoración das
características acústicas do lugar e o tipo de proxecto audiovisual ou de espectáculo.
(MP1097_22) RA2 - Realiza a conexión dos equipamentos que configuran un sistema de son, con valoración da súa adecuación á normativa e á calidade
requiridas, aplicando as técnicas adecuadas ao proxecto.
(MP1097_22) RA3 - Comproba o funcionamento da instalación de son, configurando o hardware e o software dos equipamentos, e xustifica a
documentación de posta en marcha e operación.
(MP1097_22) RA4 - Determina e realiza os procesos de mantemento preventivo e correctivo dos equipamentos e dos sistemas de son, aplicando
protocolos de detección de avarías, e técnicas de mantemento e xestión de almacenamento dos equipamentos.
(MP1097_22) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como os
equipamentos e as medidas para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1097_12) CA1.1 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de captación de son, seguindo a documentación do proxecto
audiovisual ou de espectáculo, e con valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_22) CA1.1 Asignáronse as responsabilidades correspondentes a cada compoñente do equipamento, segundo o plan de traballo da instalación,
para a montaxe e a desmontaxe do sistema de son.

(MP1097_12) CA1.2 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de mestura, direccionamento e distribución de son, seguindo a
documentación do proxecto audiovisual ou de espectáculo, e con valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_22) CA1.2 Xustificouse o procedemento adecuado da loxística no transporte de materiais e equipamentos de son, así como as medidas de
protección, estiba e amarre que garantan a seguridade de persoas e do equipamento.

(MP1097_12) CA1.3 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de gravación de son, seguindo a documentación do proxecto
audiovisual ou de espectáculo, e con valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_22) CA1.3 Determinouse a orde de carga no transporte dos equipamentos de son para mellorar a posterior descarga e o posicionamento na
localización.

(MP1097_12) CA1.4 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de reprodución de son, seguindo a documentación do proxecto e con
valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_12) CA1.5 Realizouse a preinstalación dos procesadores de tempo, dinámica e frecuencia, seguindo a documentación do proxecto e con
valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_22) CA1.5 Verificáronse os elementos de sustentación de cargas, perímetros de protección, illamento galvánico, cargas estáticas, etc., para
garantir a seguridade das persoas e dos equipamentos.
   (MP1097_12) CA1.5.1 Realizouse a preinstalación dos procesadores de tempo, seguindo a documentación do proxecto e con valoración das súas
características funcionais e técnicas.

   (MP1097_12) CA1.5.2 Realizouse a preinstalación dos procesadores de dinámica, seguindo a documentación do proxecto e con valoración das súas
características funcionais e técnicas.

   (MP1097_12) CA1.5.3  Realizouse a preinstalación dos procesadores de frecuencia, seguindo a documentación do proxecto e con valoración das súas
características funcionais e técnicas.

(MP1097_12) CA1.6 Xustificouse a adecuación da instalación coas características e as normas de conexión na documentación técnica dos equipamentos.

(MP1097_22) CA1.6 Verificáronse as fixacións dos equipamentos e os seus accesorios na instalación de son, seguindo a documentación técnica.

(MP1097_12) CA1.7 Recoñecéronse as características de montaxe e operación dos elementos auxiliares e accesorios empregados nas instalacións de
son.

(MP1097_22) CA2.1 Relacionáronse coas necesidades do proxecto as características dos tipos de sinais, conectadores e cableamentos empregados nas
instalacións de son.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1097_12) CA2.1 Xustificáronse as técnicas seleccionadas de instalación de materiais acústicos para a modificación da resposta acústica do local,
segundo as necesidades do proxecto de instalación.

(MP1097_22) CA2.2 Valoráronse e aplicáronse os procesos de adaptación de impedancias e apantallamento dos sinais de audio na conexión entre
equipamentos.

(MP1097_12) CA2.2 Xustificouse a elección de accesorios non permanentes de adecuación acústica (pantallas absorbentes, metacrilatos e suspensións)
para a realización da toma de son en condicións de calidade óptima e segundo as necesidades do proxecto audiovisual ou de espectáculo.

(MP1097_22) CA2.3 Seleccionáronse os portos de entrada e saída dos equipamentos de son máis adecuados, para cumprir as características do proxecto
de instalación.

(MP1097_22) CA2.4 Realizouse a conexión das entradas e saídas dos equipamentos de son segundo o proxecto e o tipo de cableamento.

(MP1097_12) CA2.5 Valorouse a influencia de posibles interferencias (ruídos, apantallamentos, absorcións, etc.) provocados por artistas, técnicos e
público na resposta acústica da instalación, para propor modificacións na posición dos elementos de captación e difusión.

(MP1097_22) CA2.5 Garantiuse a compatibilidade dos niveis requiridos de sinal de entrada e saída entre os equipamentos do sistema.

 (MP1097_12) CA2.6 Realizáronse medicións acústicas para avaliar a calidade do son nun recinto, propoñendo solucións para acondicionar o espazo
segundo o fin ao que estea destinado.

(MP1097_22) CA2.7 Aplicáronse técnicas de conexión dos micrófonos segundo a súa tecnoloxía de funcionamento (condensador, dinámico e RF
sintonizada).

(MP1097_22) CA2.8 Conectáronse micrófonos especiais (de contacto, parabólicos, PZM, etc.), segundo as necesidades do proxecto.

(MP1097_22) CA3.1 Aplicáronse os protocolos e as secuencias do proceso de acendido segundo as necesidades do sistema e as características dos
equipamentos, para garantir o seu correcto funcionamento.

(MP1097_22) CA3.2 Configuráronse as interfaces dos equipamentos segundo os parámetros dos sinais e a funcionalidade requirida na instalación.

(MP1097_22) CA3.3 Direccionáronse os sinais mediante paneis de interconexións, matrices ou distribuidores, seguindo as indicacións da documentación
da instalación.

(MP1097_22) CA3.4 Axustáronse os niveis de entrada e saída de cada equipamento de son para conseguir a calidade e a funcionalidade da instalación,
aplicando técnicas de monitorización visual e acústica.

(MP1097_22) CA3.5 Executouse a proba do correcto funcionamento de cada equipamento da instalación e do conxunto da configuración técnica,
atendendo ao cumprimento dos requisitos do proxecto e cumprindo a normativa sobre niveis acústicos, seguridade e prevención de riscos.

(MP1097_22) CA3.6 Documentouse a posta en marcha e as instrucións para a operación da instalación de son.

(MP1097_22) CA4.1 Elaborouse un protocolo de intervención para operacións de mantemento preventivo, con determinación dos procedementos de
actuación na realización das operacións de mantemento.

(MP1097_22) CA4.2 Aplicáronse técnicas de identificación dos fallos en sistemas de son (avarías electrónicas, fallos de conexión, bucles de terra,
inadaptacións de niveis e impedancias, desgastes mecánicos, etc.), e propuxéronse accións para a súa resolución.

(MP1097_22) CA4.4 Verificouse que os parámetros de funcionamento dos equipamentos (distorsión, nivel, illamento, etc.), cumpran as marxes normativas.

(MP1097_22) CA5.1 Valoráronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de equipamentos, materiais, ferramentas e medios de transporte
empregados na montaxe e na desmontaxe de proxectos de son.

(MP1097_22) CA5.2 Respectouse a seguridade das persoas, soas ou en grupo, para evitar accidentes e lesións, na manipulación de obxectos de peso.

(MP1097_22) CA5.3 Estimáronse as causas máis frecuentes de accidentes na instalación de sistemas de son, transporte, colocación, voadura, rigging,
etc., e propón accións para a súa prevención.

(MP1097_22) CA5.5 Propuxéronse solucións para evitar problemas de contaminación acústica no contorno próximo ao desenvolvemento do proxecto.

(MP1097_22) CA5.6 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP1097_22) CA5.7 Verificouse a aplicación das medidas de protección do ambiente na instalación de sistemas de son.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1097_22) RA1 - Supervisa os procedementos de montaxe, desmontaxe e posicionamento de equipamentos e materiais de son, para o que interpreta
os planos da instalación e os esquemas de conexión, aplicando medidas de seguridade na realización dos traballos.
(MP1097_12) RA1 - Realiza a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de son en proxectos audiovisuais e de espectáculos, con valoración das
súas características técnicas e das súas funcións, segundo o proxecto de instalación.
(MP1097_12) RA2 - Mellora a acústica da localización para a adecuar ás necesidades da captación e reprodución do sistema de son, con valoración das
características acústicas do lugar e o tipo de proxecto audiovisual ou de espectáculo.
(MP1097_22) RA2 - Realiza a conexión dos equipamentos que configuran un sistema de son, con valoración da súa adecuación á normativa e á calidade
requiridas, aplicando as técnicas adecuadas ao proxecto.
(MP1097_22) RA3 - Comproba o funcionamento da instalación de son, configurando o hardware e o software dos equipamentos, e xustifica a
documentación de posta en marcha e operación.
(MP1097_22) RA4 - Determina e realiza os procesos de mantemento preventivo e correctivo dos equipamentos e dos sistemas de son, aplicando
protocolos de detección de avarías, e técnicas de mantemento e xestión de almacenamento dos equipamentos.
(MP1097_22) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como os
equipamentos e as medidas para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1097_12) CA1.1 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de captación de son, seguindo a documentación do proxecto
audiovisual ou de espectáculo, e con valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_12) CA1.2 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de mestura, direccionamento e distribución de son, seguindo a
documentación do proxecto audiovisual ou de espectáculo, e con valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_12) CA1.3 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de gravación de son, seguindo a documentación do proxecto
audiovisual ou de espectáculo, e con valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_22) CA1.4 Realizouse a colocación das estruturas e dos equipamentos do sistema de son na localización, con análise dos planos e dos
esquemas da documentación.

(MP1097_12) CA1.4 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de reprodución de son, seguindo a documentación do proxecto e con
valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_12) CA1.5 Realizouse a preinstalación dos procesadores de tempo, dinámica e frecuencia, seguindo a documentación do proxecto e con
valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_22) CA1.5 Verificáronse os elementos de sustentación de cargas, perímetros de protección, illamento galvánico, cargas estáticas, etc., para
garantir a seguridade das persoas e dos equipamentos.
   (MP1097_12) CA1.5.1 Realizouse a preinstalación dos procesadores de tempo, seguindo a documentación do proxecto e con valoración das súas
características funcionais e técnicas.

   (MP1097_12) CA1.5.2 Realizouse a preinstalación dos procesadores de dinámica, seguindo a documentación do proxecto e con valoración das súas
características funcionais e técnicas.

   (MP1097_12) CA1.5.3  Realizouse a preinstalación dos procesadores de frecuencia, seguindo a documentación do proxecto e con valoración das súas
características funcionais e técnicas.

(MP1097_22) CA1.6 Verificáronse as fixacións dos equipamentos e os seus accesorios na instalación de son, seguindo a documentación técnica.

(MP1097_22) CA1.7 Realizouse e comprobouse o procedemento para tirar acometidas e liñas entre equipamentos, cumprindo os requisitos de seguridade,
separación de tipos de sinal, non interferencia con persoas e obxectos, etc., e tomáronse, de ser o caso, medidas alternativas.
 (MP1097_12) CA1.8 Tívose rigor e coidado na manipulación dos equipamentos e materiais de audio.

(MP1097_22) CA2.2 Valoráronse e aplicáronse os procesos de adaptación de impedancias e apantallamento dos sinais de audio na conexión entre
equipamentos.

(MP1097_12) CA2.3 Realizouse o acondicionamento acústico do local ou do espazo para a toma de son, empregando pantallas absorbentes, metacrilatos
e suspensións, entre outros elementos non permanentes.

(MP1097_22) CA2.3 Seleccionáronse os portos de entrada e saída dos equipamentos de son máis adecuados, para cumprir as características do proxecto
de instalación.

(MP1097_12) CA2.4 Realizouse o acondicionamento acústico do local ou do espazo para a reprodución do son, empregando pantallas absorbentes,
metacrilatos e suspensións, entre outros elementos non permanentes.

(MP1097_22) CA2.4 Realizouse a conexión das entradas e saídas dos equipamentos de son segundo o proxecto e o tipo de cableamento.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1097_22) CA2.5 Garantiuse a compatibilidade dos niveis requiridos de sinal de entrada e saída entre os equipamentos do sistema.

 (MP1097_12) CA2.6 Realizáronse medicións acústicas para avaliar a calidade do son nun recinto, propoñendo solucións para acondicionar o espazo
segundo o fin ao que estea destinado.

(MP1097_22) CA2.6 Aplicáronse os protocolos e seguíronse as secuencias no proceso de conexión e desconexión, segundo a tipoloxía do sinal
(acometida eléctrica, sinais de alto nivel, sinais de liña, sinais de micro, reloxo, datos, RF, etc.) para evitar avarías no cableamento e nos equipamentos,
garantindo o seu funcionamento.
(MP1097_22) CA2.7 Aplicáronse técnicas de conexión dos micrófonos segundo a súa tecnoloxía de funcionamento (condensador, dinámico e RF
sintonizada).

(MP1097_22) CA2.8 Conectáronse micrófonos especiais (de contacto, parabólicos, PZM, etc.), segundo as necesidades do proxecto.

(MP1097_22) CA3.1 Aplicáronse os protocolos e as secuencias do proceso de acendido segundo as necesidades do sistema e as características dos
equipamentos, para garantir o seu correcto funcionamento.

(MP1097_22) CA3.2 Configuráronse as interfaces dos equipamentos segundo os parámetros dos sinais e a funcionalidade requirida na instalación.

(MP1097_22) CA3.3 Direccionáronse os sinais mediante paneis de interconexións, matrices ou distribuidores, seguindo as indicacións da documentación
da instalación.

(MP1097_22) CA3.4 Axustáronse os niveis de entrada e saída de cada equipamento de son para conseguir a calidade e a funcionalidade da instalación,
aplicando técnicas de monitorización visual e acústica.

(MP1097_22) CA3.5 Executouse a proba do correcto funcionamento de cada equipamento da instalación e do conxunto da configuración técnica,
atendendo ao cumprimento dos requisitos do proxecto e cumprindo a normativa sobre niveis acústicos, seguridade e prevención de riscos.

(MP1097_22) CA3.6 Documentouse a posta en marcha e as instrucións para a operación da instalación de son.

(MP1097_22) CA4.2 Aplicáronse técnicas de identificación dos fallos en sistemas de son (avarías electrónicas, fallos de conexión, bucles de terra,
inadaptacións de niveis e impedancias, desgastes mecánicos, etc.), e propuxéronse accións para a súa resolución.

(MP1097_22) CA4.3 Arranxáronse avarías básicas na instalación do sistema de son a partir da súa detección, con aplicación de ferramentas de medida e
reparación.

(MP1097_22) CA4.4 Verificouse que os parámetros de funcionamento dos equipamentos (distorsión, nivel, illamento, etc.), cumpran as marxes normativas.

(MP1097_22) CA4.5 Xestionouse un sistema informático de almacenamento e mantemento de equipamentos de son que aproveite optimamente o traballo.

(MP1097_22) CA5.2 Respectouse a seguridade das persoas, soas ou en grupo, para evitar accidentes e lesións, na manipulación de obxectos de peso.

(MP1097_22) CA5.4 Utilizáronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (luvas, casco, arnés, protección
auditiva, etc.) nas operacións de montaxe e instalación.

(MP1097_22) CA5.5 Propuxéronse solucións para evitar problemas de contaminación acústica no contorno próximo ao desenvolvemento do proxecto.

Preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de son en proxectos audiovisuais e de espectáculos

-Características de conexión dos micrófonos segundo a súa tecnoloxía de funcionamento: condensador, dinámicos e RF sintonizada.

-Polarización dos micrófonos con alimentación fantasma.

-Técnicas de conexión de micrófonos especiais: de contacto, parabólicos, PZM, etc.

-Características dos accesorios de microfonía: xirafas, suspensións, soportes, etc.

-Técnicas de utilización de caixas de inxección directa pasivas, activas e de adaptación de sinais.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Características de conexión dos equipamentos e dos sistemas sen fíos de captación.

-Función dos sistemas de control de audio.

 -Relación dos bloques do mesturador cos seus portos de entrada e saída. Tipos de mesas de mestura en función do uso.

 -Interacción entre equipamentos analóxicos e dixitais de posprodución: gravadores, estacións de traballo informatizadas, interfaces de audio, etc.

-Conexión e características das tarxetas dixitalizadoras de son.

-Análise das características das antenas emisoras e receptoras, os seus accesorios e radioenlaces para unidades móbiles. Bandas de

radiodifusión, transmisión e recepción do sinal. Redes de distribución.

-Análise de sinais de contribución en radio en formatos analóxico (teléfono, radio, etc.) e dixital (RDSI, satélite e fibra óptica).

-Características dos equipamentos procesadores de dinámica, tempo e efectos.

-Parámetros de axuste en sistemas dixitais de tratamento do audio. DSP para a súa instalación.

-Características e operación de sistemas de intercomunicación.

-Características e parámetros de sincronización de equipamentos escravos, estacións de traballo, secuenciadores, etc.

-Características e técnicas de conexión de caixas acústicas pasivas e activas.

-Características dos monitores visuais: vúmetros, picómetros, software dedicado, etc.

-Características técnicas dos equipamentos de medida: polímetros, sonómetros, analizadores de tempo real, comprobadores de polaridade, etc.

-Características das etapas de potencia.

Mellora da acústica da localización para a adecuar ás necesidades da captación e a reprodución

-Acondicionamento das superficies dos locais.

-Análise do illamento da localización.

-Técnicas de instalación de materiais acústicos permanentes.

-Instalación dos accesorios de adecuación acústica para a toma de son.

-Comprobación das características acústicas da localización.

-Adecuación das características acústicas dos recintos ás necesidades técnicas de captación e reprodución do son.

-Análise das medidas acústicas realizadas con sonómetros, analizadores, RTA, RT60, etc.

-Influencia da presenza de persoas e dos seus movementos na resposta acústica.

Supervisión dos procedementos de montaxe, desmontaxe e posicionamento de equipamentos e materiais de son

-Aplicación de protocolos organizativos e operativos de montaxe e desmontaxe de equipamentos de son e accesorios.

-Secuencia de carga e descarga no transporte, no posicionamento e no almacenamento do equipamento de son.

-Procedementos de control de existencias no almacén de equipamentos.

-Interpretación da documentación de montaxe: planos, esbozos e diagramas de bloques.

-Supervisión de procesos de montaxe e posicionamentos dos equipamentos e dos accesorios no lugar establecido.

-Comprobación da adecuación dos elementos de protección eléctrica co sistema que haxa que conectar. Seccións e illamentos da acometida e

distribución eléctrica.

-Comprobación in situ da adecuación dos soportes de colgadura para os equipamentos que haxa que voar.

-Características de suxeición específicas dos elementos técnicos que cumpra colocar. Técnicas de rigging.

-Valoración da colocación dos equipamentos electroacústicos dependendo das características acústicas das superficies do local e da escenografía.

-Aplicación de técnicas para tirar liñas segundo a natureza do sinal.

-Técnicas de preorientación dos micrófonos para a realización de tomas omnidireccionais, cardioides, supercardioides, canón, etc.

-Montaxe de accesorios de microfonía: xirafas, suspensións, soportes, etc.

-Valoración da separación das liñas de cableamento propensas a causar interferencias ou ser influídas por outras. Equipamentos causantes de

interferencias.
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-Sinalización de zonas para o paso de cableamentos específicos.

-Técnicas na recollida de mangas e cables. ¿

-Conexión de equipamentos de sistemas de son

-Documentación de instalación dun proxecto de son. Convencións de representación e anotacións de uso no sector.

-Asignación das liñas a canles de mesturadores e equipamentos de rexistro, de distribución ou de monitorización do sinal, etc.

-Procedementos de adaptación de impedancias na conexión de equipamentos.

-Utilización de liñas balanceadas e non balanceadas segundo os requisitos de calidade, ¿normativa e fiabilidade.

-Técnicas de cableamento e interconexión de equipamentos de audio.

-Conexión de micrófonos especiais: de contacto, parabólicos, piezoeléctricos, etc.

-Sincronización de equipamentos escravos, estacións de traballo, secuenciadores, etc.

-Conexión de caixas acústicas pasivas e activas.

-Conexión en sistemas de reforzo sonoro multiamplificados.

-Axuste de ganancias, fases, polaridades e frecuencia de cruce en equipamentos "crossover".

-Diferenciación das características das liñas de tensión, de datos, de vídeo, de iluminación, de RF, etc.

-Elección de cables e conectadores segundo as características do sinal de audio.

-Aplicación correcta das secuencias de conexión segundo a tipoloxía do sinal.

-Mellora da conexión entre equipamentos de son no referente a niveis, impedancias e sistemas de liñas.

-Sincronización de equipamentos escravos, estacións de traballo, secuenciadores, etc.

-Conexión das etapas de potencia.

-Utilización dos códigos de conexión entre cableamentos e conectadores: normas.

Proba de posta en marcha de instalacións de son

-Rutinas de comprobación do interconexión entre equipamentos de son.

-Aplicación da secuencia de alimentación aos equipamentos do sistema.

-Técnicas de configuración do hardware e software específico para rutar e asignar entradas e portos nos equipamentos.

-Direccionamento dos sinais mediante paneis de interconexións, matrices e distribuidores analóxicos ou dixitais.

-Axuste dos niveis de entrada e saída de cada equipamento.

-Monitorización acústica do nivel e a calidade do sinal.

-Monitorización visual do nivel de sinal requirido nos equipamentos analóxicos e dixitais do sistema.

-Calibraxe do conxunto do sistema de son.

-Técnicas de sincronización de audio entre equipamentos mestres e escravos.

-Técnicas de transmisión de datos e comandos entre equipamentos.

-Verificación do funcionamento global da instalación de son.

-Aplicación de técnicas básicas de operación de gravadores e reprodutores.

-Técnicas básicas de operación en diferentes partes do mesturador.

-Operación básica dos interfaces de entrada e saída en programas informáticos de audio.

-Operación básica de procesadores de dinámica, tempo e efectos.

-Operación básica de sistemas de intercomunicación.

-Técnicas básicas de xestión de altofalantes con procesadores.

-Operación de equipamentos de medida: polímetros, sonómetros, analizadores de tempo real, comprobadores de polaridade, etc.

Mantemento preventivo e correctivo de equipamentos e sistemas de son

-Aplicación de técnicas de xestión do mantemento preventivo e correctivo.
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-Aplicación de técnicas básicas de localización de avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de son.

-Técnicas para a detección de avarías producidas pola parasitaxe e o ruído eléctrico nas instalacións.

-Manexo de ferramentas e utensilios para o mantemento preventivo e os axustes correctivos en equipamentos e accesorios.

-Formalización dos partes de avarías e de mantemento, notificación de avarías ao SAT, etc.

-Sistemas de almacenamento de equipamentos de audio.

-Xestión de inventarios de son mediante ferramentas informáticas.

Prevención de riscos laborais e de protección ambiental en instalacións de son

-Identificación dos factores e das situacións de risco nos procesos de instalación de sistemas de son.

-Normativa de prevención de riscos laborais relativa ás infraestruturas de son.

-Procesos de prevención de riscos laborais na montaxe, na instalación, na explotación e ¿no mantemento das instalacións de son.

-Técnicas na manipulación, levantamento e/ou movemento de obxectos de peso, en solitario ou en grupo, para evitar accidentes e lesións.

-Aplicación das normas de seguridade ao voar equipamentos de son.

-Zona de seguridade.

-Factores de seguridade (1:5, 1:8 e 1:12).¿

-Cargas dinámicas e estáticas.

-Equipamentos de protección individual na montaxe de instalacións de son: características e criterios para a súa utilización. Protección colectiva.

-Normativa reguladora na xestión dos residuos de montaxe.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

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

Consistirá nunha proba escrita 15 preguntas  TEORÍCO-PRÁCTICAS. Deberán contestarse, como mínimo, a metade máis unha das preguntas. O

tempo para a realización do exame será de 5 horas.

As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade, calculadora (a excepción das integradas en teléfonos móbiles,

'tablets' ou similares) e bolígrafo azul ou negro.

Esta primeira parte da proba será calificada  de cero a dez puntos. Será necesario obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos para

poder realizar a segunda parte do Exame Final de Libres .

4.b) Segunda parte da proba

SUPOSTO PRÁCTICO

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

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

desta proba será 120 minutos.

A proba consistirá na resolución dunha serie de exercicios nos que o alumno demostrará os coñecementos na montaxe dos diferentes

equipamentos de audiofrecuencia e electroacústica para un evento sonoro concreto (Sistema de PA e sistema de monitores)
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Exemplos:

        1.Diseño dun sistema de reforzo sonoro (Public Address) e asignación de liñas de audio e de alimentación eléctrica para un evento sonoro

concreto.

        2. Diseño da distribución dun sistema de monitorado de escenario e asignación de liñas de audio e de alimentación eléctrica a cada un deles,

para o mesmo evento sonoro.

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

obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

O centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma. O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro

para aqueles supostos prácticos nos que o precise.
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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 Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe 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 (*)

MP1096 Planificación de proxectos de son 02020/2021 0107

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JOSÉ SALGUEIRO SANTISO,MARIO ALBERTO FERNÁNDEZ DE LA VEGA SILVA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Define os requisitos técnicos, comunicativos e artísticos necesarios para a posta en marcha dun proxecto de son, tendo en conta a relación entre as
necesidades técnicas e organizativas, e o cumprimento dos obxectivos do proxecto.
RA2 - Elabora os planos de emprazamento do equipamento técnico no espazo de desenvolvemento do proxecto, analizando necesidades acústicas,
organizativas e estruturais.
RA3 - Determina as necesidades humanas e materiais necesarias para a posta en marcha do proxecto, tendo en conta a relación da súa funcionalidade e
operatividade coa consecución dos obxectivos do proxecto.
RA4 - Realiza diagramas de bloques dos equipamentos de son e a súa conexión á subministración eléctrica, analizando as necesidades específicas dos
proxectos sonoros segundo a súa tipoloxía (radio, audiovisuais, sonorización de recintos acoutados e espectáculos).
RA5 - Realiza a planificación temporal das accións que o equipo de son deba realizar en cada fase da produción para a súa consecución no tempo e na
forma determinados no proxecto, tendo en conta a relación de cada acción co equipo técnico e humano necesario e co orzamento dispoñible.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Avaliáronse documentalmente as características comunicativas e artísticas do guión tendo en conta o xénero da obra (audiovisual, radiofónica,
teatral ou musical) e o público ao que se dirixa.
CA1.3 Avaliáronse as necesidades técnicas e organizativas da posta en marcha dun proxecto sonoro, de radio, de audiovisuais ou espectáculos, tendo en
conta condicionantes técnicos como características do local, tecnoloxías e equipamentos necesarios, alcance do proxecto, etc., a partir da lectura do seu
guión, libreto ou rider.
CA1.5 Establecéronse as fases e os procesos necesarios para levar a cabo o proxecto (preprodución, captación, rexistro, posprodución, masterización e
reprodución), para a consecución óptima do produto final.

CA1.6 Valoráronse elementos narrativos como escenas, tipoloxía de planos sonoros e transicións, especificando o número e as características das fontes
sonoras, os efectos sonoros, o seu tratamento específico e a súa duración.

CA2.1 Determináronse as características estruturais e acústicas do recinto (volume, zonas de sombra, reflexións problemáticas, etc.) a partir do plano de
planta e alzado, para lograr unhas condicións óptimas de captación, reprodución e escoita do son.

CA2.4 Planificouse o acondicionamento acústico do espazo da instalación de son, valorando as medidas acústicas de resposta temporal e tonal segundo o
tipo de proxecto audiovisual ou de espectáculo.

CA2.7 Diferenciáronse as características de edificios teatrais, arquitecturas efémeras e espazos non convencionais, desde o punto de vista funcional e das
súas instalacións, para o traballo de captación e reprodución de son.
CA3.3 Detalláronse as necesidades loxísticas e estruturais (medios de transporte, elementos para a instalación dos equipamentos de son e espazo
necesario para a instalación dos sets de control e gravación) para asegurar a realización do proxecto, alcanzando os requisitos marcados na súa
documentación.
CA3.4 Xustificouse a elección dos equipamentos de son necesarios para a realización do proxecto (cobertura, microfonía, procesadores, estacións de
traballo e monitorización).

CA3.5 Determináronse todos os documentos sonoros necesarios para o proxecto, decidiuse se cómpre a súa adquisición ou gravación previa e marcouse
un plan para a súa gravación, en caso necesario.

CA3.7 Estimáronse as características técnicas, funcionais e profesionais dos recursos humanos necesarios para a posta en marcha do proxecto, a partir
da lectura da súa documentación técnica.

CA4.1 Determinouse a acometida e a distribución eléctrica necesarias para subministrar alimentación aos equipamentos de son, previndo as posibles
interferencias destes con outros equipamentos (iluminación, proxección, maquinaria, etc.).

CA4.2 Analizáronse os posibles problemas derivados da cohabitación dos sistemas e cableamentos de audio cos de captación de imaxes, iluminación de
set de decorados ou espectacular, e establecéronse estratexias para reducir interaccións conflitivas.

CA4.5 Deseñouse o interconexión de sistemas de son mediante o uso da información técnica consignada en diagramas de bloques, listaxes de canles de
entrada, buses de saída e pistas de gravación, entre outros elementos que conforman a documentación dun proxecto.

CA5.1 Ordenáronse secuencialmente todas as necesidades anteriores, en función da información subministrada polo guión da obra audiovisual ou
radiofónica, o libreto teatral ou o rider dun espectáculo.

CA5.2 Especificáronse os requisitos técnicos e de produción (formato, equipamento necesario, procedemento de documentación, etc.) para a gravación de
documentos sonoros previos á fase de produción propiamente dita.

CA5.3 Determinouse o número de sesións necesarias para a preparación e a montaxe do deseño sonoro e dos requisitos de ensaios técnicos, no caso de
producións en directo.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.4 Determinouse o número de sesións de preprodución e produción necesarias para a realización do proxecto sonoro en función do orzamento.

CA5.5 Decidíronse as sesións necesarias para a posprodución, a mestura ou a masterización do material gravado na fase de produción.

CA5.7 Valorouse a posible aparición de continxencias (problemas estruturais do espazo acoutado para a gravación ou representación, colocación de
decorados, interacción con outros gremios, condicionantes de emisión, etc.) nas fases establecidas para a posta en marcha do proxecto, e prevíronse
solucións alternativas.
CA5.8 Realizouse unha previsión orzamentaria máxima das necesidades do equipo humano necesario, a partir da análise da complexidade técnica do
proxecto, valorando aspectos como o número de grupos de traballo e os papeis desempeñados por cada un destes.

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 os requisitos técnicos, comunicativos e artísticos necesarios para a posta en marcha dun proxecto de son, tendo en conta a relación entre as
necesidades técnicas e organizativas, e o cumprimento dos obxectivos do proxecto.
RA2 - Elabora os planos de emprazamento do equipamento técnico no espazo de desenvolvemento do proxecto, analizando necesidades acústicas,
organizativas e estruturais.
RA3 - Determina as necesidades humanas e materiais necesarias para a posta en marcha do proxecto, tendo en conta a relación da súa funcionalidade e
operatividade coa consecución dos obxectivos do proxecto.
RA4 - Realiza diagramas de bloques dos equipamentos de son e a súa conexión á subministración eléctrica, analizando as necesidades específicas dos
proxectos sonoros segundo a súa tipoloxía (radio, audiovisuais, sonorización de recintos acoutados e espectáculos).
RA5 - Realiza a planificación temporal das accións que o equipo de son deba realizar en cada fase da produción para a súa consecución no tempo e na
forma determinados no proxecto, tendo en conta a relación de cada acción co equipo técnico e humano necesario e co orzamento dispoñible.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definiuse o target ao que vai destinado o produto, analizando factores como a franxa de idade, a condición cultural e socioeconómica, a amplitude
do colectivo humano, o poder de convocatoria do artista, etc.

CA1.2 Avaliáronse documentalmente as características comunicativas e artísticas do guión tendo en conta o xénero da obra (audiovisual, radiofónica,
teatral ou musical) e o público ao que se dirixa.
CA1.3 Avaliáronse as necesidades técnicas e organizativas da posta en marcha dun proxecto sonoro, de radio, de audiovisuais ou espectáculos, tendo en
conta condicionantes técnicos como características do local, tecnoloxías e equipamentos necesarios, alcance do proxecto, etc., a partir da lectura do seu
guión, libreto ou rider.
CA1.4 Avaliáronse as necesidades técnicas e organizativas dun proxecto de sonorización de instalacións fixas en recintos acoutados (salas de
convencións, discotecas, teatros, auditorios, etc.), segundo a determinación do modo de uso do sistema de son, o tipo e os condicionantes da instalación,
o tipo e as características do local, e a normativa específica para aplicar no proxecto.
CA1.7 Realizouse un orzamento máximo dos elementos técnicos necesarios para a posta en marcha do proxecto, a partir das configuracións tecnolóxicas
que cumpra utilizar (formatos de gravación e reprodución, número de mesas de mesturas, requisitos das estacións de traballo, etc.).

CA2.2 Realizáronse as medicións acústicas do espazo ou da localización, aplicando as técnicas adecuadas e mediante os instrumentos necesarios.

CA2.3 Xustificouse a corrección dos defectos da resposta acústica dun local canto ao seu tempo de reverberación, a intelixibilidade, o ruído de fondo, o
illamento, etc.

CA2.5 Realizouse un plano da instalación coas posicións que ocuparán os equipamentos de son, as liñas e os xeradores, utilizando os símbolos
convencionais e mediante as ferramentas informáticas apropiadas.

CA2.6 Elaborouse un plano detallado do emprazamento do equipamento técnico na planta do recinto, para lograr unha operación confortable e eficaz,
detallando os espazos de manobra dos equipos de cámaras e iluminación, e a súa interferencia na captación e na reprodución do son.

CA2.8 Elaboráronse os planos de planta e alzado de espazos escénicos coa información sobre a colocación dos elementos técnicos e escenográficos,
identificando os códigos e a simboloxía gráfica, e segundo indicacións do proxecto.

CA3.1 Desagregáronse as necesidades técnicas necesarias para a produción dun proxecto a partir do rider técnico.

CA3.2 Establecéronse horarios, convocatorias, prazos temporais e necesidades de cátering, manutención e aloxamento para o equipo humano involucrado
na tarefa.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Detalláronse as necesidades loxísticas e estruturais (medios de transporte, elementos para a instalación dos equipamentos de son e espazo
necesario para a instalación dos sets de control e gravación) para asegurar a realización do proxecto, alcanzando os requisitos marcados na súa
documentación.
CA3.5 Determináronse todos os documentos sonoros necesarios para o proxecto, decidiuse se cómpre a súa adquisición ou gravación previa e marcouse
un plan para a súa gravación, en caso necesario.

CA3.6 Decidiuse a cantidade de persoal técnico para a efectiva consecución do proxecto no prazo e na forma previstos.

CA3.7 Estimáronse as características técnicas, funcionais e profesionais dos recursos humanos necesarios para a posta en marcha do proxecto, a partir
da lectura da súa documentación técnica.

CA4.2 Analizáronse os posibles problemas derivados da cohabitación dos sistemas e cableamentos de audio cos de captación de imaxes, iluminación de
set de decorados ou espectacular, e establecéronse estratexias para reducir interaccións conflitivas.

CA4.3 Realizouse un diagrama de fluxo coa distribución xeral do sinal, a través de paneis de conexións, matrices, saga box ou mangas, con seguridade de
que todas as fontes sonoras cheguen aos equipamentos que así o requiran.

CA4.4 Realizouse un diagrama de bloques no que se detallen as necesidades de direccionamento do sinal, procesamento e gravación, detallando os
equipamentos específicos aos que se dirixa cada fonte sonora e respectando os símbolos convencionais.

CA4.6 Realizáronse táboas en que se detallen as canles que ocupa cada fonte sonora, a microfonía necesaria, o seu procesamento, se procede, e o seu
envío aos dispositivos de gravación e emisión necesarios.

CA5.1 Ordenáronse secuencialmente todas as necesidades anteriores, en función da información subministrada polo guión da obra audiovisual ou
radiofónica, o libreto teatral ou o rider dun espectáculo.

CA5.3 Determinouse o número de sesións necesarias para a preparación e a montaxe do deseño sonoro e dos requisitos de ensaios técnicos, no caso de
producións en directo.

CA5.4 Determinouse o número de sesións de preprodución e produción necesarias para a realización do proxecto sonoro en función do orzamento.

CA5.5 Decidíronse as sesións necesarias para a posprodución, a mestura ou a masterización do material gravado na fase de produción.

CA5.6 Elaborouse un plan de traballo en que se relacione cada fase coas necesidades en canto a equipamento, recursos humanos e tempo necesario.

CA5.7 Valorouse a posible aparición de continxencias (problemas estruturais do espazo acoutado para a gravación ou representación, colocación de
decorados, interacción con outros gremios, condicionantes de emisión, etc.) nas fases establecidas para a posta en marcha do proxecto, e prevíronse
solucións alternativas.

BC1. Definición dos requisitos do proxecto:

- Proxecto técnico de son segundo as características da obra: guión audiovisual, guión radiofónico e libreto teatral. Xéneros.

- Proxectos técnicos de eventos e espectáculos musicais en vivo.

- Proxectos técnicos de sonorizacións de instalacións fixas en recintos coutados (discotecas e salas de teatro): normativa.

- Avaliación de necesidades técnicas do equipamento.

- Diagramas de fluxo de programas audiovisuais e radiofónicos.

- Fases da produción de son en programas audiovisuais.

- Fases da produción en programas radiofónicos.

- Diagramas de fluxo de eventos en directo.

- Fases da produción en eventos en directo.

- Diagramas de fluxo de gravacións musicais.

- Fases da produción en gravacións musicais.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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BC2. Elaboración de planos de situación do equipamento técnico de son:

- Características estruturais e acústicas do recinto: volume, reflexións e zonas de sombra.

- Influencia da propagación do son no espazo segundo o proxecto sonoro:

- Propagación do son en exteriores e en interiores.

- Materiais e técnicas de acondicionamento.

- Tipos de recintos: decorados e sets.

- Técnicas de medición acústica. Instrumentos de medida. Medidas acústicas de resposta temporal e tonal segundo o tipo de proxecto.

- Tempo de reverberación, intelixibilidade, ruído de fondo e illamento.

- Elaboración de planos detallados da situación do equipamento técnico na planta do recinto. Aplicacións informáticas.

BC3. Determinación de necesidades humanas e técnicas para o proxecto:

- Características técnicas, funcionais e profesionais, e papeis de traballo.

- Determinación dos equipamentos necesarios:

- Selección da microfonía.

- Selección dos equipamentos de direccionamento e distribución do sinal.

- Selección dos equipamentos de reprodución e gravación sonora.

- Selección dos procesadores necesarios.

- Procedementos de montaxe e colocación dos equipamentos de son.

- Listaxes de material.

BC4. Realización de diagramas de bloques para proxectos de son:

- Simboloxía para diagramas de bloques de son.

- Técnicas de debuxo de diagramas de fluxo, planos de instalacións e esquemas de traballo.

- Planos de distribución do sinal.

- Planos de localización de escenario.

- Diagramas de potencia.

BC5. Planificación das fases da execución do proxecto de son:

- Elaboración de orzamentos de desenvolvemento de proxectos de son.

- Técnicas de planificación, organización, execución e control.

- Fitos, tarefas e relacións de dependencia nos proxectos de son.

- Aplicación de diagramas de Gantt e PERT aos proxectos de son.

- Técnicas de asignación de recursos, seguimento de proxectos e actualización de tarefas.

- Técnicas de previsión e solución de continxencias na planificación de proxectos de son.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- PRIMEIRA PROBA

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

establecidos na programación para esta parte.

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

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

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

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

establecidos na programación para esta parte.

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

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

calificadas cun cero nesta segunda parte.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

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

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

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

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

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

4.b) Segunda parte da proba

SUPOSTO PRÁCTICO

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

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

duración desta proba será 120 minutos. Descrición:

-Identificación/análise de elementos e necesidades que desenvolven os proxectos de son (audiovisuais, espectáculos, gravacións musicais)

- Identificación e análise das circunstancias e condicionantes acústicos que acompañan ao espazo onde se propaga o son.

- Confección de listados de materiais, equipamento técnicos, listados de canles e envíos.

- Realización de diagrama de bloques, diagramas de fluxo e diagramas de conexionado de equipos.

- Elaboración de orzamentos

- Presentación formal dun proxecto técnico de son

Exemplo dun posible exercicio vencellado á Identificación e análise de condicionantes acústicos:  A partires do plano do espazo dunha tenda

identificar as prioriades acústicas da sala dacordo coas necesidades do cliente e tipo de proxecto; definir os índices que hai que conseguir para

obter os obxectivos acústicos, determinar o índice de medición e indicar os elementos de corrección acústica.

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

obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.
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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 Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe 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 (*)

MP1102 Posprodución de son 02020/2021 0175

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

Profesorado asignado ao módulo HÉCTOR PAZ OTERO,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 - Configura equipamentos de edición dixital de son tendo en conta a relación das características técnicas das plataformas de edición e dos
equipamentos, coas particularidades do proxecto de montaxe.
RA2 - Adapta as características e a calidade dos documentos sonoros procedentes de librarías musicais e de efectos, segundo as características dos tipos
de proxectos sonoros.
RA3 - Realiza a montaxe da banda sonora de produtos audiovisuais (cine, vídeo, televisión e multimedia) aplicando técnicas de montaxe, e avalía a
correspondencia entre os obxectivos do proxecto e os resultados obtidos.
RA4 - Realiza a montaxe de proxectos de radio e/ou discográficos, sincronizando as fontes e os elementos externos necesarios, e valorando as
características dos estándares e protocolos normalizados.
RA5 - Realiza a mestura final da banda sonora procedente do proceso de montaxe e edición, creando mesturas, de ser o caso, e axustando niveis,
ecualizacións, panoramizacións e dinámicas, entre outros parámetros, de acordo coas necesidades de cada parte do proxecto.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 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.

CA1.2 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.

CA1.3 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.

CA1.4 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.

CA1.5 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.

CA1.6 Configuráronse as saídas do sistema para dar resposta aos requisitos que demanda a imaxe estereofónica ou multicanle do proxecto.

CA1.7 Conectáronse correctamente os equipamentos mantendo a sincronización e buscando mellorar a calidade das conexións de audio.

CA1.8 Configurouse adecuadamente o equipamento de vídeo asegurándose de que a reprodución de imaxe sexa correcta e non se produzan problemas
de sincronización co audio.

CA1.9 Configurouse e axustouse correctamente o sistema de monitoraxe de audio tendo en conta a tipoloxía do traballo que cumpra realizar.

CA2.1 Determináronse as características e as especificidades dos documentos sonoros necesarios para a realización da montaxe, a partir da lectura do
guión.

CA2.2 Realizouse a unificación dos documentos sonoros dispares de entrada para introducir no proxecto de edición en parámetros técnicos como formato,
compresión e niveis.

CA2.3 Corrixíronse e melloráronse os elementos de son deficientes en aspectos como a ecualización, a redución de ruídos e a dinámica.

CA2.4 Transferíronse os materiais sonoros ao computador, logo de adaptado o formato orixinal ás necesidades do proxecto.

CA2.5 Especificáronse as características dos efectos de sala non dispoñibles en librarías e graváronse aplicando técnicas de creación de efectos tales
como a gravación sincrónica illada e a descomposición de sons complexos.

CA2.6 Clasificáronse e marcáronse as pistas gravadas para facilitar a posterior procura e a súa xestión.

CA2.7 Verificouse a calidade da banda de música e efectos realizando as observacións necesarias para corrixir as posibles deficiencias observadas.

CA3.1 Ordenáronse secuencialmente os compoñentes da banda sonora atendendo á súa orde narrativa ou temporal.

CA3.2 Sincronizouse a banda de son directo coa imaxe a partir de listas de decisión de edición da montaxe de imaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Incorporáronse ao proxecto as bandas sonoras de efectos, música, locucións, etc., realizando o axuste de niveis e crossfaders, e aplicando filtros en
caso necesario.

CA3.4 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.

CA3.5 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.

CA3.6 Valoráronse os resultados da montaxe considerando o ritmo, a intelixibilidade e a continuidade narrativa sonora, entre outros parámetros, e
realizáronse propostas razoadas de modificación.

CA3.7 Documentáronse, organizáronse e arquiváronse os descartes de son para unha posible recuperación posterior.

CA3.8 Aplicáronse adecuadamente as técnicas e os criterios de gravación de dobraxe para permitir unha correcta montaxe posterior.

CA4.1 Desagregouse o guión radiofónico e/ou o proxecto discográfico atendendo á súa orde temporal, secuencial e expresiva.

CA4.2 Incorporáronse os compoñentes externos de secuencia musical necesarios (sintetizadores, samplers e os seus controladores).

CA4.3 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.

CA4.4 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.

CA4.5 Valoráronse os resultados da montaxe considerando o ritmo e a continuidade narrativa sonora, entre outros parámetros, e realizáronse propostas
razoadas de modificación.

CA4.6 Documentáronse, organizáronse e arquiváronse os descartes de son para unha posible recuperación posterior.

CA5.1 Executáronse as operacións de premesturas de diálogos, músicas, ambientes e efectos, de acordo coas indicacións do proxecto.

CA5.2 Axustáronse as bandas sonoras concorrentes en aspectos tales como, niveis, crossfaders, ecualizacións, dinámicas, panoramizacións, etc.

CA5.3 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.

CA5.4 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.

CA5.5 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.
CA5.6 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.

CA5.7 Comprobouse o cumprimento das normas de calidade, sincronía e adecuación aos medios da banda sonora.

CA5.8 Documentáronse os procesos levados a cabo e identificáronse de xeito unívoco para posteriores utilizacións.

CA5.9 Codificouse correctamente a mestura en función do formato multicanle utilizado, e comprobouse que non se produciran erros no proceso.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Configura equipamentos de edición dixital de son tendo en conta a relación das características técnicas das plataformas de edición e dos
equipamentos, coas particularidades do proxecto de montaxe.
RA2 - Adapta as características e a calidade dos documentos sonoros procedentes de librarías musicais e de efectos, segundo as características dos tipos
de proxectos sonoros.
RA3 - Realiza a montaxe da banda sonora de produtos audiovisuais (cine, vídeo, televisión e multimedia) aplicando técnicas de montaxe, e avalía a
correspondencia entre os obxectivos do proxecto e os resultados obtidos.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA4 - Realiza a montaxe de proxectos de radio e/ou discográficos, sincronizando as fontes e os elementos externos necesarios, e valorando as
características dos estándares e protocolos normalizados.
RA5 - Realiza a mestura final da banda sonora procedente do proceso de montaxe e edición, creando mesturas, de ser o caso, e axustando niveis,
ecualizacións, panoramizacións e dinámicas, entre outros parámetros, de acordo coas necesidades de cada parte do proxecto.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 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.

CA1.2 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.

CA1.3 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.

CA1.4 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.

CA1.5 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.

CA1.6 Configuráronse as saídas do sistema para dar resposta aos requisitos que demanda a imaxe estereofónica ou multicanle do proxecto.

CA1.7 Conectáronse correctamente os equipamentos mantendo a sincronización e buscando mellorar a calidade das conexións de audio.

CA1.8 Configurouse adecuadamente o equipamento de vídeo asegurándose de que a reprodución de imaxe sexa correcta e non se produzan problemas
de sincronización co audio.

CA1.9 Configurouse e axustouse correctamente o sistema de monitoraxe de audio tendo en conta a tipoloxía do traballo que cumpra realizar.

CA2.1 Determináronse as características e as especificidades dos documentos sonoros necesarios para a realización da montaxe, a partir da lectura do
guión.

CA2.2 Realizouse a unificación dos documentos sonoros dispares de entrada para introducir no proxecto de edición en parámetros técnicos como formato,
compresión e niveis.

CA2.3 Corrixíronse e melloráronse os elementos de son deficientes en aspectos como a ecualización, a redución de ruídos e a dinámica.

CA2.4 Transferíronse os materiais sonoros ao computador, logo de adaptado o formato orixinal ás necesidades do proxecto.

CA2.5 Especificáronse as características dos efectos de sala non dispoñibles en librarías e graváronse aplicando técnicas de creación de efectos tales
como a gravación sincrónica illada e a descomposición de sons complexos.

CA2.6 Clasificáronse e marcáronse as pistas gravadas para facilitar a posterior procura e a súa xestión.

CA2.7 Verificouse a calidade da banda de música e efectos realizando as observacións necesarias para corrixir as posibles deficiencias observadas.

CA3.1 Ordenáronse secuencialmente os compoñentes da banda sonora atendendo á súa orde narrativa ou temporal.

CA3.2 Sincronizouse a banda de son directo coa imaxe a partir de listas de decisión de edición da montaxe de imaxe.

CA3.3 Incorporáronse ao proxecto as bandas sonoras de efectos, música, locucións, etc., realizando o axuste de niveis e crossfaders, e aplicando filtros en
caso necesario.

CA3.4 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.

CA3.5 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.

CA3.6 Valoráronse os resultados da montaxe considerando o ritmo, a intelixibilidade e a continuidade narrativa sonora, entre outros parámetros, e
realizáronse propostas razoadas de modificación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.7 Documentáronse, organizáronse e arquiváronse os descartes de son para unha posible recuperación posterior.

CA3.8 Aplicáronse adecuadamente as técnicas e os criterios de gravación de dobraxe para permitir unha correcta montaxe posterior.

CA4.1 Desagregouse o guión radiofónico e/ou o proxecto discográfico atendendo á súa orde temporal, secuencial e expresiva.

CA4.2 Incorporáronse os compoñentes externos de secuencia musical necesarios (sintetizadores, samplers e os seus controladores).

CA4.3 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.

CA4.4 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.

CA4.5 Valoráronse os resultados da montaxe considerando o ritmo e a continuidade narrativa sonora, entre outros parámetros, e realizáronse propostas
razoadas de modificación.

CA4.6 Documentáronse, organizáronse e arquiváronse os descartes de son para unha posible recuperación posterior.

CA5.1 Executáronse as operacións de premesturas de diálogos, músicas, ambientes e efectos, de acordo coas indicacións do proxecto.

CA5.2 Axustáronse as bandas sonoras concorrentes en aspectos tales como, niveis, crossfaders, ecualizacións, dinámicas, panoramizacións, etc.

CA5.3 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.

CA5.4 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.

CA5.5 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.
CA5.6 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.

CA5.7 Comprobouse o cumprimento das normas de calidade, sincronía e adecuación aos medios da banda sonora.

CA5.8 Documentáronse os procesos levados a cabo e identificáronse de xeito unívoco para posteriores utilizacións.

CA5.9 Codificouse correctamente a mestura en función do formato multicanle utilizado, e comprobouse que non se produciran erros no proceso.

MÍNIMOS EXIXIBLES:

-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

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

- 5 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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

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).
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-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.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

PRIMEIRA PARTE DA PROBA ou PROBA TEÓRICA

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

estabelecidos na programación para esta parte. A profesora ou o profesor do módulo profesional calificará esta primeira parte da proba de cero a

dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. Finalizada esta primeira

parte da proba, as comisións de avaliación expoñerán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no tablón de anuncios do centro. O valor desta

proba teórica será do 40% da nota final

SEGUNDA PARTE DA PROBA ou PROBA PRÁCTICA

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
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anuncios do centro. O valor desta proba práctica será do 60% da nota final

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 40% da nota final.

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

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

da proba.

4.b) Segunda parte da proba

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

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

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

Tools así como o manexo do Control 24.

- Exemplo de exercios: Sonorización dunha peza audiovisual a partir do Pro Tools e unha práctica de gravación e sonorización de ADR e Foley no

control 24.

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

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

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

necesario para a resolución dos exercicios, pantalla e proxector de vídeo, etc.¿). O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro para aqueles

supostos prácticos nos que o precise.

- A duración para esta proba será de 120 minutos.
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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 Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe 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 (*)

MP1098 Son para audiovisuais 02020/2021 0267

MP1098_12 Son en producións videográficas e cinematográficas 02020/2021 0160

MP1098_22 Son en programas de radio e televisión 02020/2021 0107

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

Profesorado asignado ao módulo CLARA LLINÀS SOBREQUÉS,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

(MP1098_22) RA1 - Verifica e mellora a intelixibilidade do sinal de audio durante a produción audiovisual ou radiofónica, para o que analiza as
características e as funcións dos sistemas de intercomunicación e monitorización de audio, aplicando as técnicas máis apropiadas ao tipo de proxecto ou
programa.
(MP1098_12) RA2 - Realiza a preparación da captación do son no set de rodaxe ou gravación e no de radio, para o que selecciona as técnicas
microfónicas acordes aos obxectivos do proxecto e ao desenvolvemento da produción.
(MP1098_12) RA3 - Realiza a gravación sonora en producións audiovisuais, adecuando os recursos técnicos e artísticos dispoñibles ás necesidades da
produción.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1098_22) CA1.1 Axustáronse e mantivéronse os sistemas de monitorización individual (auriculares e sistemas no oído de presentadores e
presentadoras, persoas invitadas, artistas, etc.).

(MP1098_22) CA1.2 Axustáronse os sistemas de monitorización do equipo artístico e do equipamento técnico en estudios de radio, platós, sets ou
unidades móbiles, establecendo a configuración de envíos máis apropiada en cada caso: post-fader, pre-fader, n-1, etc.

(MP1098_22) CA1.3 Verificouse a adecuada recepción do sinal de son captado nos departamentos técnicos de control de realización, locutorios, control de
cámaras, etc.

(MP1098_22) CA1.4 Verificouse a intercomunicación continua e permanente do equipo técnico, presentadores e presentadoras, persoal de realización e
equipo artístico implicados na produción a través de talkback, intercom, mesas de dúplex, sistemas sen fíos, etc.

(MP1098_22) CA1.5 Realizouse a comunicación mediante xestos acordados co resto do equipo en mensaxes tales como entradas, saídas, transicións,
duración, ritmo, etc., nas producións radiofónicas.

(MP1098_22) CA1.6 Informouse o resto do equipo dos aspectos técnicos e artísticos salientables mediante a comunicación oral ou a través da elaboración
de informes de incidencias.

(MP1098_22) CA1.7 Axustouse o sistema de monitoraxe para corrixir as posibles deficiencias acústicas do recinto, mellorando a súa calidade e evitando
problemas como realimentación, resonancias, etc.

(MP1098_12) CA2.1 Determinouse o micrófono máis adecuado ás necesidades comunicativas do proxecto, atendendo á súa directividade, sensibilidade,
resposta en frecuencia, impedancia, relación entre sinal e ruído, etc.

(MP1098_12) CA2.2 Instaláronse os micrófonos e os accesorios mediante a utilización de soportes, pinzas e suspensores, con garantía de seguridade
durante a súa utilización.

(MP1098_12) CA2.3 Comprobouse o estado dos conmutadores de apagado, filtros, atenuadores e selectores de directividade dos micrófonos, para o seu
funcionamento.

(MP1098_12) CA2.4 Realizouse a conexión dos micrófonos e verificouse a súa operatividade, seguindo un protocolo de detección e corrección de fallos.

(MP1098_12) CA2.5 Axustouse o emprazamento e o direccionamento dos micrófonos respecto á fonte sonora e ao desenvolvemento da acción narrativa.

(MP1098_12) CA2.6 Procedeuse á colocación da microfonía en contacto co corpo de actores ou actrices e participantes, mediante micrófonos de diadema,
de gravata, pegados á cara, etc., e comprobouse a súa compatibilidade coas seccións de caracterización e vestiario.

(MP1098_12) CA2.7 Seleccionouse o formato de microfonía estéreo ou multicanle máis axeitado en función das características da fonte sonora que se
vaia gravar e das necesidades do proxecto.

(MP1098_12) CA3.1 Verificouse o funcionamento dos sistemas de gravación sonora, durante o proceso de gravación.

(MP1098_12) CA3.2 Seleccionouse o formato do ficheiro de audio, a calidade de gravación e a configuración mono, estéreo ou multicanle adecuada ao
proxecto.

(MP1098_12) CA3.3 Sincronizáronse os equipamentos de son respecto aos de imaxe, e os equipamentos dixitais entre eles, mediante a especificación de
equipamentos mestres e escravos, e a utilización dos códigos de tempo.

(MP1098_12) CA3.4 Realizouse a gravación do sinal de son axustando os niveis dos sinais e verificando a continuidade sonora.

(MP1098_12) CA3.5 Graváronse materiais sonoros de recurso para cubrir posibles carencias en fases posteriores da produción audiovisual.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1098_12) CA3.6 Validouse o sinal sonoro gravado mediante os sistemas de escoita máis adecuados e os equipamentos de medición dos parámetros
do sinal.

(MP1098_12) CA3.7 Xeráronse os partes de gravación dos documentos de audio, especificando contido, formato, calidade e outras incidencias
salientables.

(MP1098_12) CA3.8 Configuráronse e axustáronse os sistemas de monitoraxe de audio asegurándose de que cada membro do equipo reciba a necesaria
en cada caso.

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

(MP1098_12) RA1 - Configura os equipamentos de radiofrecuencia en instalacións de son, asegurando unha correcta transmisión entre equipamentos
emisores e receptores.
(MP1098_22) RA2 - Realiza a captación e a mestura de programas radiofónicos e de televisión, creando, de ser o caso, premesturas e escenas,
axustando niveis, ecualizacións, panoramizacións e dinámicas, entre outros parámetros, de acordo cos obxectivos da produción.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1098_12) CA1.1 Axustouse a frecuencia de cada sistema de son sen fíos, para evitar posibles interferencias entre eles.

(MP1098_12) CA1.2 Comprobouse a posible existencia de interferencias externas en cada canle producidas por outros sistemas sen fíos (micrófonos,
monitorización no oído e equipamentos de intercomunicación).

(MP1098_12) CA1.3 Comprobouse a posible existencia de interferencias procedentes de equipamentos dixitais, computadores, teléfonos móbiles, etc.

(MP1098_12) CA1.4 Corrixíronse as interferencias mediante a reprogramación das frecuencias nas canles afectadas.

(MP1098_12) CA1.5 Axustáronse as ganancias de audio dos transmisores de petaca e de man, así como a ganancia de audio de saída do receptor.

(MP1098_12) CA1.6 Cumpriuse a normativa de radiodifusión en cada proceso levado a cabo.

(MP1098_12) CA1.7 Situáronse adecuadamente as antenas dos equipamentos de radiofrecuencia, de xeito que se reduzan as posibles perdas de sinal
que se puideran producir.

(MP1098_12) CA1.8 Distribuíuse ou amplificouse, en caso necesario, o sinal de radiofrecuencia, e comprobouse que o seu nivel sexa sempre o adecuado.

(MP1098_22) CA2.1 Desagregouse o guión técnico de son para televisión ou radiofónico atendendo á súa orde temporal, secuencial e expresiva.

(MP1098_22) CA2.2 Realizáronse os efectos de cuñas, cortinas e outros recursos, transmitindo o efecto narrativo e comunicativo desexado.

(MP1098_22) CA2.3 Preparáronse os materiais externos na orde preestablecida no guión para a súa reprodución segundo diferentes sistemas de
reprodución.

(MP1098_22) CA2.4 Realizouse a mestura dun programa de televisión dentro dos niveis adecuados para a súa emisión ou gravación, garantindo a
intelixibilidade de actores e actrices, presentadores e presentadoras, artistas e persoas invitadas, segundo os planos sonoros determinados no proxecto.

(MP1098_22) CA2.5 Realizouse a mestura dunha produción de radio dentro dos niveis adecuados para a súa emisión ou gravación, garantindo a
intelixibilidade de locutores e locutoras, actores e actrices, artistas e persoas invitadas, segundo os planos sonoros determinados no proxecto.

(MP1098_22) CA2.6 Direccionáronse as conexións exteriores (unidades móbiles, liñas RDSI, liñas telefónicas, etc.) a diversas áreas de produción do
programa de radio ou televisión.

(MP1098_22) CA2.7 Testáronse os sinais procedentes do exterior e corrixíronse os posibles problemas de fase, amplitude e retardos.

(MP1098_22) CA2.8 Calibrouse o nivel do sinal de audio nos equipamentos utilizando sinais patrón, seguindo os protocolos correspondentes para
asegurar un correcto nivel en toda a cadea do sinal de audio.
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MÍNIMOS EXIXIBLES

-Determinouse o micrófono máis adecuado ás necesidades comunicativas do proxecto, atendendo á súa directividade, sensibilidade, resposta en

frecuencia, impedancia, relación entre sinal e ruído, etc.

-Instaláronse os micrófonos e os accesorios mediante a utilización de soportes, pinzas e suspensores, con garantía de seguridade durante a súa

utilización.

-Comprobouse o estado dos conmutadores de apagado, filtros, atenuadores e selectores de directividade dos micrófonos, para o seu

funcionamento.

-Realizouse a conexión dos micrófonos e verificouse a súa operatividade, seguindo un protocolo de detección e corrección de fallos.

-Axustouse o emprazamento e o direccionamento dos micrófonos respecto á fonte sonora e ao desenvolvemento da acción narrativa.

-Preparáronse os materiais externos na orde preestablecida no guión para a súa reprodución segundo diferentes sistemas de reprodución.

-Realizouse a mestura dun programa de televisión dentro dos niveis adecuados para a súa emisión ou gravación, garantindo a intelixibilidade de

actores e actrices, presentadores e presentadoras, artistas e persoas invitadas, segundo os planos sonoros determinados no proxecto

-Desagregouse o guión técnico de son para televisión ou radiofónico atendendo á súa orde temporal, secuencial e expresiva

-Realizáronse os efectos de cuñas, cortinas e outros recursos, transmitindo o efecto narrativo e comunicativo desexado.

-Preparáronse os materiais externos na orde preestablecida no guión para a súa reprodución segundo diferentes sistemas de reprodución.

-Realizouse a mestura dunha produción de radio dentro dos niveis adecuados para a súa emisión ou gravación, garantindo a intelixibilidade de

locutores e locutoras, actores e actrices, artistas e persoas invitadas, segundo os planos sonoros determinados no proxecto.

-Calibrouse o nivel do sinal de audio nos equipamentos utilizando sinais patrón, seguindo os protocolos correspondentes para asegurar un correcto

nivel en toda a cadea do sinal de audio.

-Axustáronse e mantivéronse os sistemas de monitorización individual (auriculares e sistemas no oído de presentadores e presentadoras, persoas

invitadas, artistas, etc.).

-Axustáronse os sistemas de monitorización do equipo artístico e do equipamento técnico en estudios de radio, platós, sets ou unidades móbiles,

establecendo a configuración de envíos máis apropiada en cada caso: post-fader, pre-fader, n-1, etc.

-Verificouse a adecuada recepción do sinal de son captado nos departamentos técnicos de control de realización, locutorios, control de cámaras,

etc.

-Verificouse a intercomunicación continua e permanente do equipo técnico, presentadores e presentadoras, persoal de realización e equipo

artístico implicados na produción a través de talkback, intercom, mesas de dúplex, sistemas sen fíos, etc.

-Realizouse a comunicación mediante xestos acordados co resto do equipo en mensaxes tales como entradas, saídas, transicións, duración, ritmo,

etc., nas producións radiofónicas.

-Informouse o resto do equipo dos aspectos técnicos e artísticos salientables mediante a comunicación oral ou a través da elaboración de informes

de incidencias.

-Axustouse o sistema de monitoraxe para corrixir as posibles deficiencias acústicas do recinto, mellorando a súa calidade e evitando problemas

como realimentación, resonancias, etc.

Axustouse a frecuencia de cada sistema de son sen fíos, para evitar posibles interferencias entre eles.

-Comprobouse a posible existencia de interferencias externas en cada canle producidas por outros sistemas sen fíos (micrófonos, monitorización

no oído e equipamentos de intercomunicación).

-Comprobouse a posible existencia de interferencias procedentes de equipamentos dixitais, computadores, teléfonos móbiles, etc.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Corrixíronse as interferencias mediante a reprogramación das frecuencias nas canles afectadas.

-Axustáronse as ganancias de audio dos transmisores de petaca e de man, así como a ganancia de audio de saída do receptor.

-Cumpriuse a normativa de radiodifusión en cada proceso levado a cabo.

-Situáronse adecuadamente as antenas dos equipamentos de radiofrecuencia, de xeito que se reduzan as posibles perdas de sinal que se

puideran producir.

-Distribuíuse ou amplificouse, en caso necesario, o sinal de radiofrecuencia, e comprobouse que o seu nivel sexa sempre o adecuado.

-Verificouse o funcionamento dos sistemas de gravación sonora, durante o proceso de gravación.

-Seleccionouse o formato do ficheiro de audio, a calidade de gravación e a configuración mono, estéreo ou multicanle adecuada ao proxecto.

-Sincronizáronse os equipamentos de son respecto aos de imaxe, e os equipamentos dixitais entre eles, mediante a especificación de

equipamentos mestres e escravos, e a utilización dos códigos de tempo.

-Realizouse a gravación do sinal de son axustando os niveis dos sinais e verificando a continuidade sonora.

-Graváronse materiais sonoros de recurso para cubrir posibles carencias en fases posteriores da produción audiovisual.

-Validouse o sinal sonoro gravado mediante os sistemas de escoita máis adecuados e os equipamentos de medición dos parámetros do sinal.

-Xeráronse os partes de gravación dos documentos de audio, especificando contido, formato, calidade e outras incidencias salientables.

-Configuráronse e axustáronse os sistemas de monitoraxe de audio asegurándose de que cada membro do equipo reciba a necesaria en cada

caso.

-Procedeuse á colocación da microfonía en contacto co corpo de actores ou actrices e participantes, mediante micrófonos de diadema, de gravata,

pegados á cara, etc., e comprobouse a súa compatibilidade coas seccións de caracterización e vestiario.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para a cualificación temos en conta dúas probas, unha teórica baseada nunha serie de preguntas tipo test e unha serie de exercicios prácticos

onde se teñan que aplicar os procedementos relacionados cos mínimos exixibles. A proba teórica se realizará un día e, si se supera, terase que

realizar a parte práctica que pode constar de exercicios a desenvolver en varios días. Para presentarse a segunda parte práctica é necesario sacar

unha puntación mínima de 5 na proba tipo test.

A nota final vai a resultar da suma das dúas probas tendo en conta as seguintes porcentaxes:

Proba teórica 40%, proba práctica 60%

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.

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

da proba.

4.b) Segunda parte da proba

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

Características da proba práctica:

- A proba consistirá na resolución dunha serie de exercicios prácticos que a barcan aqueles aspectos procedementais que derivan dos mínimos

esixibles nos que o alumno demostrará os coñecementos na captación de son, exercicios de son en radio, exercicios de son en Tv e exercicios de

son en produtos videográficos. Para elo, usarase o manexo do software X-Frame de Radio, Pro tools e material de captación de sonido Tascam

DR-40; Tascam Dr-100, Zoom H8, microfonía así como os coñecementos teórico prácticos do módulo e que avaliará a maioría dos resultados de

aprendizaxe.

- 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 non será de máis de 120 minutos.
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