
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 Vídeo disc-jockey e son Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMS01Imaxe 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 (*)

MP1302 Animación musical en vivo 02020/2021 0210

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ISABEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Organiza os ficheiros de audio seleccionados para a sesión, a partir da valoración das súas características sónicas, estilísticas e musicais.

RA2 - Planifica a sesión musical, coordinando os recursos técnicos e humanos dispoñibles, e documentando nunha escaleta o desenvolvemento previsible
da sesión músico-visual.
RA3 - Instala o equipamento de disc-jockey na cabina ou no espazo de traballo, aplicando procedementos estandarizados para a consecución dos
resultados acústicos óptimos.
RA4 - Mestura en directo os ficheiros de audio na sala, tendo en conta a relación das características do público e a temática do evento coa consecución
dos obxectivos da sesión.
RA5 - Mestura en directo os ficheiros de audio e a locución correspondente do programa musical de radio en directo, en difusión hertziana ou a través de
internet, valorando as características da audiencia, a duración do programa, o horario de emisión e o rango de cobertura.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Seleccionáronse do catálogo dispoñible os ficheiros de audio que se vaian utilizar na sesión, atendendo a criterios estilísticos, temáticos, musicais,
de horario e de tipo de audiencia, a partir da súa escoita.

CA1.2 Editáronse os metadatos nos propios ficheiros de audio, cubrindo todos os campos requiridos mediante a aplicación de catalogación e atendendo
aos estándares de nomenclatura ID3.

CA1.3 Agrupáronse os ficheiros de audio seleccionados para a sesión, en cartafoles contedores organizados por estilos ou outros criterios de utilidade,
para a súa utilización na sesión en vivo.

CA1.4 Seleccionáronse os ficheiros que necesitan ser editados para normalizar as súas características sónicas, con vistas a unha correcta reprodución.

CA1.5 Confeccionáronse listas de reprodución automática co material escollido para a sesión, destinadas a seren reproducidas de xeito desatendido por
parte do/a disc-jockey.

CA2.1 Planificouse a sincronización dos ficheiros musicais cos recursos de iluminación, vídeo ou calquera outro tipo, tendo en conta a duración exacta das
pezas musicais ou de imaxe, así como as características de iluminación da sala.

CA2.2 Determináronse as características do espazo escénico e os condicionantes técnicos, económicos e de seguridade para artistas, persoal técnico e
público asistente.

CA2.3 Organizáronse os procesos de traballo, aplicando técnicas de organización e planificación, e temporalizando as fases de actuación.

CA2.4 Determinouse o número, as características específicas e a orde das saídas ao escenario de figurantes, persoas animadoras, bailaríns e bailarinas e
demais intervenientes, así como o horario e o tempo de cada intervención.

CA2.5 Definíronse as características dos efectos de luminotecnia e de vídeo que cumpra utilizar no desenvolvemento da sesión, para ser realizados por
light-jockeys e vídeo-jockeys ou, de xeito integrado, por unha mesma persoa.

CA2.6 Documentáronse as necesidades de equipamento derivadas da interpretación dun rider técnico de artista, seguindo as instrucións precisas para a
situación do equipamento no espazo de traballo e formulado alternativas adaptadas á sala.

CA2.7 Elaborouse un documento ou unha escaleta que reflicta a temática da sesión, a planificación temporal dos cortes musicais e visuais, as
características da iluminación e a intervención de participantes e persoas invitadas.

CA3.1 Instaláronse reprodutores de audio, computadores portátiles, controladores MIDI e tarxetas de son de diversa procedencia no espazo de traballo,
utilizando etiquetas identificativas de propiedade.

CA3.2 Conectáronse os equipamentos reprodutores nas entradas de pista axeitadas, atendendo ao tipo de sinal phono, liña ou dixital.

CA3.3 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos reprodutores e do mesturador, seguindo os protocolos de detección de avarías,
identificáronse as incidencias e consignáronse nos partes correspondentes.

CA3.4 Axustáronse os niveis de entrada de sinal procedentes dos reprodutores mediante a variación das súas ganancias, ecualizando o son cos controis
do mesturador e referenciando os indicadores gráficos de sinal ao nivel de cero decibeis.

CA3.5 Axustáronse os niveis do mesturador en saídas máster e monitores, para os adecuar aos requisitos dos equipamentos de amplificación e
megafonía.

CA3.6 Realizouse unha proba de son con auriculares para comprobar que todos os niveis de entrada e saída de audio sexan correctos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.7 Respectouse a normativa relativa á protección de riscos laborais e contaminación acústica, revisando os niveis de monitorización na cabina e
potencia amplificada.

CA3.8 Documentáronse as incidencias xurdidas no proceso, especificando detalladamente o tipo de anomalía, para a súa solución.

CA4.1 Axustouse de xeito manual ou automático a velocidade de reprodución do seguinte tema que se vaia mesturar, para o sincronizar co tema que
estea a soar, mediante a escoita simultánea de ambos.

CA4.2 Localizáronse, mediante preescoita, os puntos de mestura da peza ou o ficheiro entrante, e axustáronse ao nivel do sinal e ao ritmo da peza
saliente.

CA4.3 Realizouse a mestura utilizando os controis do mesturador, ecualización, fader e crossfader, empregando a técnica máis conveniente para cada tipo
de mestura, xa sexa en sincronía ou xa en fundido progresivo ou en transición por corte.

CA4.4 Mantívose sempre a calidade do son, respectando as marxes dinámicas, a intelixibilidade da música e as marxes legais en materia de riscos
laborais e contaminación acústica.

CA4.5 Mantívose a adecuación do discurso musical ao resto de elementos visuais ou escénicos que interveñan na sesión, realizando cambios e
adaptacións en tempo real en caso de descoordinación puntual.

CA4.6 Consideráronse as posibilidades de resposta do público, adaptando o repertorio dispoñible ás súas demandas e realizando unha mestura en directo
tecnicamente correcta e musicalmente coherente.

CA4.7 Reaccionouse ante imprevistos técnicos xurdidos durante a actuación en vivo, aplicando os protocolos de resposta e resolvendo as incidencias con
prontitude.

CA4.8 Reaccionouse axiña e seguindo protocolos estandarizados de resposta en simulacros de emerxencia con alteracións de orde pública, incendios e
outros contratempos.

CA5.1 Elaborouse un guión onde se defina o momento de emisión e a duración de locucións, ficheiros de audio, intersticios publicitarios e intervencións de
persoas invitadas, reflectindo nunha liña de tempo acorde á duración do programa a irrupción de todos eles

CA5.2 Elaborouse o guión do programa radiofónico que inclúa os textos dos comentarios, as locucións e as presentacións de intervenientes que
acompañen as pezas musicais, aplicando os recursos da linguaxe radiofónica.

CA5.3 Axustáronse na mesa de mesturas os niveis óptimos de sinal das fontes de audio que se vaian utilizar no programa, tales como o sinal de
microfonía, o procedente dos reprodutores de audio e o procedente das cuñas publicitarias, monitorizando unha proba de

CA5.4 Realizáronse as locucións pertinentes aos cortes musicais, seguindo as pautas de vocalización, ritmo e linguaxe radiofónica, e mantendo o estilo do
programa musical e da emisora.

CA5.5 Mesturáronse en directo as fontes de son, seguindo sempre as indicacións do guión e axustándose á liña de tempo previamente definida.

CA5.6 Elaboráronse cortinas, cuñas e jingles, empregando efectos sonoros de elaboración propia e de mediatecas, e tendo en conta as características do
programa musical.

CA5.7 Xerouse a versión podcast do programa realizado en vivo, aplicando a conversión de ficheiros predeterminada, e aloxouse nun servidor para o
difundir mediante streaming ou descarga por parte de persoas usuarias.

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 - Organiza os ficheiros de audio seleccionados para a sesión, a partir da valoración das súas características sónicas, estilísticas e musicais.

RA2 - Planifica a sesión musical, coordinando os recursos técnicos e humanos dispoñibles, e documentando nunha escaleta o desenvolvemento previsible
da sesión músico-visual.
RA3 - Instala o equipamento de disc-jockey na cabina ou no espazo de traballo, aplicando procedementos estandarizados para a consecución dos
resultados acústicos óptimos.
RA4 - Mestura en directo os ficheiros de audio na sala, tendo en conta a relación das características do público e a temática do evento coa consecución
dos obxectivos da sesión.
RA5 - Mestura en directo os ficheiros de audio e a locución correspondente do programa musical de radio en directo, en difusión hertziana ou a través de
internet, valorando as características da audiencia, a duración do programa, o horario de emisión e o rango de cobertura.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Seleccionáronse do catálogo dispoñible os ficheiros de audio que se vaian utilizar na sesión, atendendo a criterios estilísticos, temáticos, musicais,
de horario e de tipo de audiencia, a partir da súa escoita.

CA1.2 Editáronse os metadatos nos propios ficheiros de audio, cubrindo todos os campos requiridos mediante a aplicación de catalogación e atendendo
aos estándares de nomenclatura ID3.

CA1.3 Agrupáronse os ficheiros de audio seleccionados para a sesión, en cartafoles contedores organizados por estilos ou outros criterios de utilidade,
para a súa utilización na sesión en vivo.

CA1.4 Seleccionáronse os ficheiros que necesitan ser editados para normalizar as súas características sónicas, con vistas a unha correcta reprodución.

CA1.5 Confeccionáronse listas de reprodución automática co material escollido para a sesión, destinadas a seren reproducidas de xeito desatendido por
parte do/a disc-jockey.

CA2.1 Planificouse a sincronización dos ficheiros musicais cos recursos de iluminación, vídeo ou calquera outro tipo, tendo en conta a duración exacta das
pezas musicais ou de imaxe, así como as características de iluminación da sala.

CA2.2 Determináronse as características do espazo escénico e os condicionantes técnicos, económicos e de seguridade para artistas, persoal técnico e
público asistente.

CA2.3 Organizáronse os procesos de traballo, aplicando técnicas de organización e planificación, e temporalizando as fases de actuación.

CA2.4 Determinouse o número, as características específicas e a orde das saídas ao escenario de figurantes, persoas animadoras, bailaríns e bailarinas e
demais intervenientes, así como o horario e o tempo de cada intervención.

CA2.5 Definíronse as características dos efectos de luminotecnia e de vídeo que cumpra utilizar no desenvolvemento da sesión, para ser realizados por
light-jockeys e vídeo-jockeys ou, de xeito integrado, por unha mesma persoa.

CA2.6 Documentáronse as necesidades de equipamento derivadas da interpretación dun rider técnico de artista, seguindo as instrucións precisas para a
situación do equipamento no espazo de traballo e formulado alternativas adaptadas á sala.

CA2.7 Elaborouse un documento ou unha escaleta que reflicta a temática da sesión, a planificación temporal dos cortes musicais e visuais, as
características da iluminación e a intervención de participantes e persoas invitadas.

CA3.1 Instaláronse reprodutores de audio, computadores portátiles, controladores MIDI e tarxetas de son de diversa procedencia no espazo de traballo,
utilizando etiquetas identificativas de propiedade.

CA3.2 Conectáronse os equipamentos reprodutores nas entradas de pista axeitadas, atendendo ao tipo de sinal phono, liña ou dixital.

CA3.3 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos reprodutores e do mesturador, seguindo os protocolos de detección de avarías,
identificáronse as incidencias e consignáronse nos partes correspondentes.

CA3.4 Axustáronse os niveis de entrada de sinal procedentes dos reprodutores mediante a variación das súas ganancias, ecualizando o son cos controis
do mesturador e referenciando os indicadores gráficos de sinal ao nivel de cero decibeis.

CA3.5 Axustáronse os niveis do mesturador en saídas máster e monitores, para os adecuar aos requisitos dos equipamentos de amplificación e
megafonía.

CA3.6 Realizouse unha proba de son con auriculares para comprobar que todos os niveis de entrada e saída de audio sexan correctos.

CA3.7 Respectouse a normativa relativa á protección de riscos laborais e contaminación acústica, revisando os niveis de monitorización na cabina e
potencia amplificada.

CA3.8 Documentáronse as incidencias xurdidas no proceso, especificando detalladamente o tipo de anomalía, para a súa solución.

CA4.1 Axustouse de xeito manual ou automático a velocidade de reprodución do seguinte tema que se vaia mesturar, para o sincronizar co tema que
estea a soar, mediante a escoita simultánea de ambos.

CA4.2 Localizáronse, mediante preescoita, os puntos de mestura da peza ou o ficheiro entrante, e axustáronse ao nivel do sinal e ao ritmo da peza
saliente.

CA4.3 Realizouse a mestura utilizando os controis do mesturador, ecualización, fader e crossfader, empregando a técnica máis conveniente para cada tipo
de mestura, xa sexa en sincronía ou xa en fundido progresivo ou en transición por corte.

CA4.4 Mantívose sempre a calidade do son, respectando as marxes dinámicas, a intelixibilidade da música e as marxes legais en materia de riscos
laborais e contaminación acústica.

CA4.5 Mantívose a adecuación do discurso musical ao resto de elementos visuais ou escénicos que interveñan na sesión, realizando cambios e
adaptacións en tempo real en caso de descoordinación puntual.

CA4.6 Consideráronse as posibilidades de resposta do público, adaptando o repertorio dispoñible ás súas demandas e realizando unha mestura en directo
tecnicamente correcta e musicalmente coherente.

CA4.7 Reaccionouse ante imprevistos técnicos xurdidos durante a actuación en vivo, aplicando os protocolos de resposta e resolvendo as incidencias con
prontitude.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.8 Reaccionouse axiña e seguindo protocolos estandarizados de resposta en simulacros de emerxencia con alteracións de orde pública, incendios e
outros contratempos.

CA5.1 Elaborouse un guión onde se defina o momento de emisión e a duración de locucións, ficheiros de audio, intersticios publicitarios e intervencións de
persoas invitadas, reflectindo nunha liña de tempo acorde á duración do programa a irrupción de todos eles

CA5.2 Elaborouse o guión do programa radiofónico que inclúa os textos dos comentarios, as locucións e as presentacións de intervenientes que
acompañen as pezas musicais, aplicando os recursos da linguaxe radiofónica.

CA5.3 Axustáronse na mesa de mesturas os niveis óptimos de sinal das fontes de audio que se vaian utilizar no programa, tales como o sinal de
microfonía, o procedente dos reprodutores de audio e o procedente das cuñas publicitarias, monitorizando unha proba de

CA5.4 Realizáronse as locucións pertinentes aos cortes musicais, seguindo as pautas de vocalización, ritmo e linguaxe radiofónica, e mantendo o estilo do
programa musical e da emisora.

CA5.5 Mesturáronse en directo as fontes de son, seguindo sempre as indicacións do guión e axustándose á liña de tempo previamente definida.

CA5.6 Elaboráronse cortinas, cuñas e jingles, empregando efectos sonoros de elaboración propia e de mediatecas, e tendo en conta as características do
programa musical.

CA5.7 Xerouse a versión podcast do programa realizado en vivo, aplicando a conversión de ficheiros predeterminada, e aloxouse nun servidor para o
difundir mediante streaming ou descarga por parte de persoas usuarias.

Os mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva son:

- A locución segundo os parámetros da entoación, acentuación, ritmo e articulación, recoñecendo as súas técnicas específicas e axustándose ás

singularidades de cada contexto.

- Os trazos específicos da linguaxe radiofónica, recoñecendo as particularidades do código verbal, os planos do son e as funcións da música na

comunicación radiofónica.

- As características xerais do medio radiofónica, os seus modelos de programación e a tipoloxía dos programas musicais.

- Os diferentes formatos da publicidade radiofónica: a elaboración de cortinas, cuñas e jingles, empregando efectos sonoros de elaboración propia

e mediatecas e tendo en conta os trazos do programa musical.

- As características técnicas e funcionais do control e o estudo de radio: o axuste na mesa de mestura dos niveis óptimos do sinal das fontes de

audio e a súa mestura en directo, seguindo as indicacións do guión e axustándose á liña de tempo previamente definida.

- A edición dos metadatos nos ficheiros de audio mediante a aplicación de catalogacións e atendendo aos estándares de nomenclatura ID3.

- A identificación e documentación das necesidades de equipamento derivadas da interpretación do rider técnico, seguindo as instrucións precisas

para a situación do equipamento no espazo de traballo.

- O axuste manual e automático da velocidade de reprodución dos temas musicais que se mesturan, atendendo á sincronización dos seus

compases e golpes, mediante a escoita simultánea de ambas (preescoita).

- A localización dos puntos de mestura, escollendo a técnica máis conveniente -fundido progresivo ou transición por corte- en base aos trazos das

dúas pezas musicais.

- A creación e integración de loops e puntos cue atendendo á dinámica musical da peza e da sesión.

- O emprego correcto da ecualización, dos efectos, do modo flux  e da técnica de scratch e turntabilism na sesión musical.

Establécense os seguintes criterios de cualificación:

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-A nota final obterase da media aritmética das dúas partes da proba (teórica e práctica). Ambas terán o mesmo peso na nota final: 50% primeira

parte - 50% segunda. Non obstante, a primeira proba (ao igual ca segunda) terá carácter eliminatorio, polo que será imprescindible aprobala para

poder realizar a segunda.

- A primeira parte da proba terá carácter eliminatorio e constará dun exame teórico sobre o currículo do módulo Animación musical en vivo. Esta

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

- A segunda parte da proba tamén terá carácter eliminatorio e constará de varios exercicios prácticos sobre o currículo de Animación musical. A

temporalización de cada exercicio dependerá da dificultade do mesmo. Para acadar unha avaliación positiva Apto requirirase unha cualificación

mínima de cinco puntos sobre dez.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

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

un peso do 50% da nota final.

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

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

da proba.

4.b) Segunda parte da proba

Será preciso que os candidatos dispoñan, no momento da proba, dun disco duro ou dun pen con música para a realización dos exercicios do

exame práctico, así como de cascos. (Tamén do DNI para identificárense).

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 Traktor,

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

- Exemplo de exercios: Para unha sesión músico-visual concreta, creación de sesión empregando o software Traktor que vaia sincronizada e que

se vaian pasando por 3 estilos musicais diferenciados. Gravación dunha cuña e edición da mesma empregando a mesa de mesturas dun control

radiofónico e editándoa en Adobe audition

- 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.
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- 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, mesa de mesturaso, 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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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 Vídeo disc-jockey e son Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMS01Imaxe 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 (*)

MP1303 Animación visual en vivo 02020/2021 0210

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

Profesorado asignado ao módulo SARA PEQUEÑO SALGUEIRO

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

RA2 - Instala e configura o equipamento de imaxe en salas e eventos de animación músico-visual, conectando equipamentos de reprodución, mestura e
exhibición, e asegurando o seu correcto funcionamento para sesións en vivo.
RA3 - Realiza a mestura visual en vivo en sesións de animación músico-visual, tendo en conta a coordinación das imaxes e os vídeos exhibidos coa
dinámica musical e cos efectos luminotécnicos.
RA4 - Instala o equipamento de luminotecnia, tendo en conta a adaptación aos condicionantes de salas e espazos ocasionais de animación músico-visual
e a aplicación de medidas de seguridade.
RA5 - Realiza a actuación luminotécnica en vivo, tendo en conta a consecución da atmosfera pretendida en relación coa mestura musical e visual realizada
simultaneamente na sala.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.1 Analizouse o espazo en que transcorrerá a sesión e as características do evento, e axustáronse os recursos técnicos e humanos ao tempo
dispoñible e ao orzamento.

CA2.2 Definíronse a situación, o tamaño e o número de pantallas e superficies de proxección de vídeo en salas de animación músico-visual de diversas
características, determinando o tipo de exhibición e a súa conxugación cos efectos de luminotecnia.

CA2.3 Planificouse a instalación do equipamento de imaxe, analizando as características técnicas da sala e aplicando diagramas de conexión entre
equipamentos.

CA2.4 Instalouse o equipamento de imaxe, conectando equipamentos de reprodución, computadores, matrices, enrutadores, mesturadores, proxectores e
monitores, seguindo o rider técnico e os esquemas de conexións de manuais técnicos.

CA2.8 Planificáronse e executáronse tarefas de mantemento para todos os equipamentos de imaxe, aplicando os protocolos especificados nos seus
manuais técnicos.

CA3.1 Analizouse o evento e estruturouse nunha escaleta o desenvolvemento da sesión.

CA4.1 Determinouse o equipamento de luminotecnia específico preciso en salas de animación ou espazos de eventos, en relación co contido da sesión
programada.

CA4.2 Elaborouse a planta de iluminación dos recursos técnicos implicados

CA4.3 Instalouse o equipamento de luminotecnia en salas e espazos de animación, aplicando o esquema de conexións prefixado e seguindo a normativa
de seguridade en instalacións eléctricas.

CA5.2 Elaborouse a escaleta de escenas que se vaian secuenciar na mesa de luminotecnia, seguindo a escaleta da sesión e respectando a coordinación
coa animación musical e visual.

CA5.3 Elaboráronse memorias por zonas, escenas ou cues, definindo grupos de canles, intensidades e posicións de aparellos de iluminación fixos e
robotizados.

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 integración de pezas de animación visual para a sesión músico-visual en programas de composición de vídeo, incorporando diversos
elementos, determinando animacións 2D e 3D, aplicando filtros, efectos e plugins, e exportando a peza nos seus soportes de difusión.
RA2 - Instala e configura o equipamento de imaxe en salas e eventos de animación músico-visual, conectando equipamentos de reprodución, mestura e
exhibición, e asegurando o seu correcto funcionamento para sesións en vivo.
RA3 - Realiza a mestura visual en vivo en sesións de animación músico-visual, tendo en conta a coordinación das imaxes e os vídeos exhibidos coa
dinámica musical e cos efectos luminotécnicos.
RA4 - Instala o equipamento de luminotecnia, tendo en conta a adaptación aos condicionantes de salas e espazos ocasionais de animación músico-visual
e a aplicación de medidas de seguridade.
RA5 - Realiza a actuación luminotécnica en vivo, tendo en conta a consecución da atmosfera pretendida en relación coa mestura musical e visual realizada
simultaneamente na sala.
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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

CA1.1 Incorporáronse ao proxecto de composición de vídeo en capas clips de vídeo, planos captados con chromakey, fotografías, grafismos e animacións
2D e 3D, analizando as súas posibilidades de composición e as súas circunstancias canto a transparencias, máscar

CA1.2 Aplicáronse a clips de vídeo, fotografías, grafismos e animacións os efectos de axuste de cor, filtros artísticos, opacidade, texturas e deformacións
que potencian a expresividade da peza de animación visual, controlando parámetros técnicos e determinando

CA1.3 Dotáronse de movemento os clips de vídeo, as fotografías e os grafismos, aplicando técnicas de animación tales como keyframes, tracking e
interpolación.

CA1.4 Incrustáronse elementos visuais en escenas que inclúen fondo de chromakey, axustando o recorte e os niveis de luz, cor e definición, e obtendo a
calidade técnica necesaria para a peza de animación visual.

CA1.5 Exportouse a composición posproducida ao formato e ao soporte de saída, determinando a necesidade de canle alfa e tendo en conta o seu destino
posterior.

CA1.6 Xerouse un DVD, BluRay, ficheiro dixital ou recurso similar, importando as pezas de vídeo ao programa de autoría, creando os menús e submenús
necesarios e dispondo fondos fixos e animados, botóns interactivos e accións predefinidas, para acceder aos títul

CA2.1 Analizouse o espazo en que transcorrerá a sesión e as características do evento, e axustáronse os recursos técnicos e humanos ao tempo
dispoñible e ao orzamento.

CA2.2 Definíronse a situación, o tamaño e o número de pantallas e superficies de proxección de vídeo en salas de animación músico-visual de diversas
características, determinando o tipo de exhibición e a súa conxugación cos efectos de luminotecnia.

CA2.3 Planificouse a instalación do equipamento de imaxe, analizando as características técnicas da sala e aplicando diagramas de conexión entre
equipamentos.

CA2.4 Instalouse o equipamento de imaxe, conectando equipamentos de reprodución, computadores, matrices, enrutadores, mesturadores, proxectores e
monitores, seguindo o rider técnico e os esquemas de conexións de manuais técnicos.

CA2.5 Direccionáronse os sinais de vídeo e datos entre as áreas de reprodución, mestura, monitorización e exhibición, prevendo alternativas segundo a
dinámica da sesión.

CA2.6 Configurouse e axustouse o equipamento de imaxe, asegurando a calidade de visión óptima en relación coas condicións de salas e os espazos de
animación músico-visual.

CA2.7 Configuráronse as aplicacións de vídeo-jockey no equipamento informático que xestiona a mestura visual en vivo, e comprobouse a correcta
reprodución dos medios e as súas capacidades de conxunción coa música e a luminotecnia.

CA2.8 Planificáronse e executáronse tarefas de mantemento para todos os equipamentos de imaxe, aplicando os protocolos especificados nos seus
manuais técnicos.

CA3.1 Analizouse o evento e estruturouse nunha escaleta o desenvolvemento da sesión.

CA3.2 Realizouse o mapeamento das zonas de proxección mediante aplicacións informáticas, atendendo aos condicionantes espaciais das salas e os
lugares de eventos.

CA3.3 Lanzáronse vídeos, gráficos e fotografías con reprodutores de vídeo dixital e aplicacións informáticas de reprodución e secuencia de medios visuais,
potenciando a expresividade da imaxe e a montaxe en vivo.

CA3.4 Complementouse e sincronizouse a mestura visual coa mestura musical, analizando os referentes simbólicos, as estruturas rítmicas, as transicións
musicais e o impacto emocional.

CA3.5 Aplicáronse transicións en vivo entre as fontes de reprodución (fundidos, cortinas, incrustacións, insercións, etc.), potenciando a expresividade e a
narrativa das imaxes proxectadas.

CA3.6 Mesturáronse, en relación coa música, dúas pezas audiovisuais en reprodución simultánea mediante un equipamento controlador de fontes e un
mesturador de vídeo, determinando a alternancia das fontes, os puntos de cambio e as transicións entre elas.

CA3.7 Realizouse a presentación de artistas ou intervenientes participantes na sesión de animación músico-visual, proxectando rótulos, gráficos,
fotografías e imaxes en movemento, e relacionándoos coa programación de sala.

CA3.8 Coordinouse a proxección de medios visuais con coreografías e actuacións en vivo, exhibindo imaxes acordes coas intencións do espectáculo.

CA4.1 Determinouse o equipamento de luminotecnia específico preciso en salas de animación ou espazos de eventos, en relación co contido da sesión
programada.

CA4.2 Elaborouse a planta de iluminación dos recursos técnicos implicados

CA4.3 Instalouse o equipamento de luminotecnia en salas e espazos de animación, aplicando o esquema de conexións prefixado e seguindo a normativa
de seguridade en instalacións eléctricas.

CA4.4 Conectáronse proxectores e aparellos robotizados aos dimmer, distribuíndo liñas eléctricas e cables de sinal DMX.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Dirixíronse os aparellos de iluminación fixos ás áreas do local pretendidas, prevendo zonas para disc-jockeys, actuacións, público, etc.

CA4.6 Dirixíronse e axustáronse as posicións de aparellos de iluminación robotizados, coordinando as súas posicións iniciais e a evolución sincronizada ou
libre dos seus movementos, cambios de cor e gobos, e aplicando criterios estéticos ás traxectorias combina

CA4.7 Axustouse a cor dos aparellos de iluminación fixos, conseguindo gamas de cor polivalentes e estéticas en función do evento.

CA4.8 Realizouse o mantemento preventivo de equipamentos, cableamento, conectadores e cadros de iluminación, aplicando os protocolos referidos en
manuais técnicos.

CA5.1 Enrutáronse as canles de dimmer en relación coas canles de mesa de luces, prevendo a funcionalidade da operación en vivo.

CA5.2 Elaborouse a escaleta de escenas que se vaian secuenciar na mesa de luminotecnia, seguindo a escaleta da sesión e respectando a coordinación
coa animación musical e visual.

CA5.3 Elaboráronse memorias por zonas, escenas ou cues, definindo grupos de canles, intensidades e posicións de aparellos de iluminación fixos e
robotizados.

CA5.4 Memorizáronse na mesa de luminotecnia e en controis accesorios as intervencións de equipamentos especiais, como proxectores láser, flashes
estroboscópicos e máquinas de fume, seguindo indicacións da escaleta da sesión músico-visual.

CA5.5 Executáronse en vivo as evolucións de iluminación acordes coa escaleta da sesión de animación músico-visual, sincronizando a entrada de efectos
coa música, as actuacións e a proxección de medios visuais, e realizando improvisacións para potenciar o ambien

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

positiva:

- Identificar qué é un VJ, en qué se distingue doutros artistas audiovisuais e en qué consiste o Vjing.

- Determinar as ferramentas necesarias para que os VJs poidan desenvolver o seu traballo.

- Integrar pezas de animación visual en programas de composición, aplicándolles efectos, filtros, texturas e deformacións.

- Saber incrustar elementos visuais en escenas que inclúen fondos de chromakey.

- Aplicar técnicas de animación a clips de vídeo, fotografías e grafismos.

- Coñecer qué son os keyframes, o tracking e en qué consiste a interpolación.

- Describir os principais formatos de saída e códecs de vídeo e audio, determinando cales soportan canle alfa.

- Coñecer os distintos tipos e as características técnicas dos dispositivos de visualización (pantallas, videoproxectores, etc.)

- Configurar a aplicación de vídeo-jockey no equipamento informático que xestiona a mestura visual en vivo.

- Describir os distintos tipos de transicións e efectos en vivo entre elementos visuais.

- Realizar unha mestura visual en vivo, aplicando efectos e transicións en directo e sincronizando a mestura visual coa mestura musical (en

beats por minuto).

- Realizar o mapeamento das zonas de proxección.

- Identificar os diferentes tipos de aparellos de iluminación espectacular e os seus accesorios.

- Describir os elementos de suxeición do equipamento de luminotecnia.

- Coñecer os protocolos de seguridade no manexo de material luminotécnico e na instalación do equipo.

- Realizar as conexións do equipamento de luces coa mesa de luces.

- Utilizar a mesa de luces, definindo escenas e definindo grupos de canles, intensidades e posicións de aparellos de iluminación.

- Configurar e utilizar o programa informático de control de iluminación.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Executar en vivo as evolucións de iluminación dentro dunha sesión de animación músico-visual.

Deberase acadar unha puntuación mínima de 5 puntos en cada unha das dúas probas para poder superar o módulo.

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 80 preguntas tipo test. Cada pregunta correcta sumará 0,125 puntos e cada pregunta incorrecta restará 0,125 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.

A duración desta proba será de 60 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 Adobe

After Effects, Resolute Arena e MyDMX así como os coñecementos teórico prácticos do módulo e que que avaliará a maioría dos resultados de

aprendizaxe.

- Exemplo de exercios: Para unha sesión músico-visual concreta, creación de visuais empregando o software After Effects; realización dun

videomapping sobre unha superficie; creación dun diagrama de bloques describindo a instalación do equipo de iluminación espectacular;

programación dmx con software.

- 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 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 Vídeo disc-jockey e son Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMS01Imaxe 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 (*)

MP1299 Captación e gravación de son 02020/2021 0213

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

Profesorado asignado ao módulo HÉCTOR PAZ OTERO

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 axuste da microfonía convencional no espazo escénico, seguindo os requisitos do proxecto e valorando as características da fonte sonora,
o espazo de traballo e a optimización dos equipamentos.
RA2 - Realiza o axuste dos sistemas de microfonía sen fíos, analizando as características da acción e dos personaxes, e aplicando a normativa de
radiofrecuencia para a captación do son.
RA3 - Realiza a captación das fontes de son (participantes, intérpretes e artistas) en producións audiovisuais, resolvendo as continxencias da escena en
diferentes escenarios.
RA4 - Realiza a configuración e o axuste de referencia dos elementos técnicos especificados no rider, relacionando as súas posibilidades técnicas e
operativas coa consecución da máxima calidade na gravación.
RA5 - Realiza o control técnico da gravación en vivo e en directo, avaliando a calidade do sinal captado e considerando os posibles cambios ou
continxencias no escenario, co fin de garantir a máxima calidade na gravación de son.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Realizouse o axuste da microfonía convencional no espazo escénico.

CA1.2 Situáronse os micrófonos no escenario, no plató ou no exterior, segundo criterios de directividade, sensibilidade e tipo de son que cumpra captar
(referencia, directo, wildtrack, efectos, etc.), facilitando o traballo de artistas e doutros equipos técnico

CA1.3 Orientáronse os micrófonos no escenario, axustouse e comprobouse a súa captación, co fin de evitar que se lles transmitan vibracións e a captación
de frecuencias espurias a través do cable, e asegurouse que non interfiran co movemento dos personaxes nin c

CA1.4 Aplicáronse solucións técnicas que eviten a aparición de problemas de retroalimentación e interferencia de fase acústica, considerando o deseño de
son, as fontes de son desexadas e non desexadas, e a situación dos micrófonos, entre outros aspectos.

CA1.5 Comprobouse o funcionamento de fontes de alimentación (phantom, acumuladores e adaptadores para receptores, etc.), conmutadores on-off,
filtros, atenuadores e selectores de directividade dos micrófonos onde corresponda, antes de proceder á captación.

CA1.6 Aplicáronse os accesorios antiventos, antipop, suspensións, pinzas pistola e pértegas nos micrófonos que os requiran, segundo o tipo de captación.

CA2.1 Realizouse o axuste da microfonía sen fíos no espazo escénico.

CA2.2 Axustouse a frecuencia de cada sistema de microfonía sen fíos para evitar posibles interferencias e solapamentos entre eles ou procedentes de
equipamentos dixitais, computadores, teléfonos móbiles e radares, entre outros elementos interferentes.

CA2.3 Comprobouse o cumprimento da normativa de radiodifusión sobre asignación de frecuencias onde teña lugar o evento, consultando a
documentación oportuna.

CA2.4 Axustáronse as ganancias de audio dos transmisores de petaca e de man, así como a ganancia de audio de saída do receptor.

CA2.5 Conectouse o micrófono (cápsula) no transmisor (petaca) e colocouse no lugar máis axeitado do personaxe, evitando problemas creados por
rozamento de vestiario, suor, contactos coa pel, mobilidade da acción, etc.

CA2.6 Marcáronse micrófonos sen fíos e as súas petacas, os receptores e os cables, para facilitar a súa identificación e a operación durante o uso dos
sistemas.

CA2.7 Coordinouse a instalación dos sistemas de microfonía sen fíos coas necesidades de xastraría e peiteado para evitar que sexan visibles ou aparezan
na imaxe.

CA2.8 Verificáronse os movementos das persoas que interveñen no acto, co fin de detectar interferencias e esvaecementos de sinal.

CA3.1 Comprobouse e axustouse o alcance e a mobilidade dos guindastres e das pértegas para asegurar o seu correcto funcionamento, evitando a
transmisión de ruídos, sombras e desaforos indesexados.

CA3.2 Axustáronse os micrófonos no guindastre ou na pértega de acordo coas técnicas de toma que cumpra empregar e cos criterios de seguridade.

CA3.3 Realizouse o seguimento da fonte sonora durante o seu desprazamento mediante guindastres, pértegas telescópicas e sistemas parabólicos,
asegurando o ángulo de cobertura do son, sen interferencias no encadramento.

CA3.4 Realizouse a captación cos niveis correctos seguindo a acción sonora polos lugares que previamente marcara a persoa responsable de escena,
reaccionando con presteza ante calquera cambio de participantes, intérpretes e artistas, ou ante continxencias no es
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Seguiuse mediante o monitor incorporado no guindastre o movemento dos actores e as actrices, interactuando nun escenario ou plató, e corrixiuse
a posición do micrófono segundo as modificacións que poidan xurdir sobre o previsto no plan de traballo.

CA4.1 Realizouse a selección dos equipamentos técnicos idóneos para a captación e a gravación proposta.

CA4.2 Configuráronse os elementos seleccionados para a captura e posterior gravación, segundo os criterios establecidos na documentación do proxecto.

CA4.3 Seleccionouse o formato do ficheiro de audio, axustando a calidade de gravación e a configuración mono, estéreo ou multicanle.

CA4.4 Comprobouse a presenza e a calidade do sinal en todos os elementos, mediante monitorización acústica (monitores ou auriculares) e visual
(vúmetros e picómetros).

CA4.5 Comprobáronse os niveis de gravación para distintos planos sonoros, co fin de garantir que non excedan os mínimos nin os máximos do gravador,
evitando a introdución de distorsión e ruídos adicionais.

CA5.1 Seleccionouse o contorno técnico máis axeitado para a gravación, segundo as características acústicas do espazo e de acordo cos obxectivos do
proxecto.

CA5.2 Tratouse acusticamente o contorno, illando e acondicionando os espazos requiridos, para conseguir a captación e a gravación dun son exento de
ruídos alleos á produción.

CA5.3 Monitorizáronse os sinais, primeiro individualmente, para comprobar que manteñen a calidade requirida, e despois combinados entre si, para
asegurar que non haxa problemas de fase, que os niveis sexan correctos e a distorsión mínima, entre outros parámetro

CA5.4 Procesáronse os sinais en frecuencia, dinámica e tempo, axustando os parámetros dos procesadores para resolver as situacións críticas que
poidan presentarse.

CA5.5 Resolvéronse os imprevistos xurdidos durante o control da gravación, 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

CA5.6 Optimizáronse os axustes de niveis durante o rexistro, tendo en conta seguintes pasos, procesos, fases, transformacións ou tratamentos aos que se
someterá o material gravado.

CA5.7 Validouse o sinal sonoro gravado mediante os sistemas de escoita máis axeitados e os equipamentos de medición dos parámetros técnicos do
sinal.

CA5.8 Xerouse a documentación relativa aos ficheiros de audio, especificando contido, formato, calidade e outras incidencias salientables (track sheet).

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 axuste da microfonía convencional no espazo escénico, seguindo os requisitos do proxecto e valorando as características da fonte sonora,
o espazo de traballo e a optimización dos equipamentos.
RA2 - Realiza o axuste dos sistemas de microfonía sen fíos, analizando as características da acción e dos personaxes, e aplicando a normativa de
radiofrecuencia para a captación do son.
RA3 - Realiza a captación das fontes de son (participantes, intérpretes e artistas) en producións audiovisuais, resolvendo as continxencias da escena en
diferentes escenarios.
RA4 - Realiza a configuración e o axuste de referencia dos elementos técnicos especificados no rider, relacionando as súas posibilidades técnicas e
operativas coa consecución da máxima calidade na gravación.
RA5 - Realiza o control técnico da gravación en vivo e en directo, avaliando a calidade do sinal captado e considerando os posibles cambios ou
continxencias no escenario, co fin de garantir a máxima calidade na gravación de son.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Realizouse o axuste da microfonía convencional no espazo escénico.

CA1.2 Situáronse os micrófonos no escenario, no plató ou no exterior, segundo criterios de directividade, sensibilidade e tipo de son que cumpra captar
(referencia, directo, wildtrack, efectos, etc.), facilitando o traballo de artistas e doutros equipos técnico
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Orientáronse os micrófonos no escenario, axustouse e comprobouse a súa captación, co fin de evitar que se lles transmitan vibracións e a captación
de frecuencias espurias a través do cable, e asegurouse que non interfiran co movemento dos personaxes nin c

CA1.4 Aplicáronse solucións técnicas que eviten a aparición de problemas de retroalimentación e interferencia de fase acústica, considerando o deseño de
son, as fontes de son desexadas e non desexadas, e a situación dos micrófonos, entre outros aspectos.

CA1.5 Comprobouse o funcionamento de fontes de alimentación (phantom, acumuladores e adaptadores para receptores, etc.), conmutadores on-off,
filtros, atenuadores e selectores de directividade dos micrófonos onde corresponda, antes de proceder á captación.

CA1.6 Aplicáronse os accesorios antiventos, antipop, suspensións, pinzas pistola e pértegas nos micrófonos que os requiran, segundo o tipo de captación.

CA2.1 Realizouse o axuste da microfonía sen fíos no espazo escénico.

CA2.2 Axustouse a frecuencia de cada sistema de microfonía sen fíos para evitar posibles interferencias e solapamentos entre eles ou procedentes de
equipamentos dixitais, computadores, teléfonos móbiles e radares, entre outros elementos interferentes.

CA2.3 Comprobouse o cumprimento da normativa de radiodifusión sobre asignación de frecuencias onde teña lugar o evento, consultando a
documentación oportuna.

CA2.4 Axustáronse as ganancias de audio dos transmisores de petaca e de man, así como a ganancia de audio de saída do receptor.

CA2.5 Conectouse o micrófono (cápsula) no transmisor (petaca) e colocouse no lugar máis axeitado do personaxe, evitando problemas creados por
rozamento de vestiario, suor, contactos coa pel, mobilidade da acción, etc.

CA2.6 Marcáronse micrófonos sen fíos e as súas petacas, os receptores e os cables, para facilitar a súa identificación e a operación durante o uso dos
sistemas.

CA2.7 Coordinouse a instalación dos sistemas de microfonía sen fíos coas necesidades de xastraría e peiteado para evitar que sexan visibles ou aparezan
na imaxe.

CA2.8 Verificáronse os movementos das persoas que interveñen no acto, co fin de detectar interferencias e esvaecementos de sinal.

CA3.1 Comprobouse e axustouse o alcance e a mobilidade dos guindastres e das pértegas para asegurar o seu correcto funcionamento, evitando a
transmisión de ruídos, sombras e desaforos indesexados.

CA3.2 Axustáronse os micrófonos no guindastre ou na pértega de acordo coas técnicas de toma que cumpra empregar e cos criterios de seguridade.

CA3.3 Realizouse o seguimento da fonte sonora durante o seu desprazamento mediante guindastres, pértegas telescópicas e sistemas parabólicos,
asegurando o ángulo de cobertura do son, sen interferencias no encadramento.

CA3.4 Realizouse a captación cos niveis correctos seguindo a acción sonora polos lugares que previamente marcara a persoa responsable de escena,
reaccionando con presteza ante calquera cambio de participantes, intérpretes e artistas, ou ante continxencias no es

CA3.5 Seguiuse mediante o monitor incorporado no guindastre o movemento dos actores e as actrices, interactuando nun escenario ou plató, e corrixiuse
a posición do micrófono segundo as modificacións que poidan xurdir sobre o previsto no plan de traballo.

CA4.1 Realizouse a selección dos equipamentos técnicos idóneos para a captación e a gravación proposta.

CA4.2 Configuráronse os elementos seleccionados para a captura e posterior gravación, segundo os criterios establecidos na documentación do proxecto.

CA4.3 Seleccionouse o formato do ficheiro de audio, axustando a calidade de gravación e a configuración mono, estéreo ou multicanle.

CA4.4 Comprobouse a presenza e a calidade do sinal en todos os elementos, mediante monitorización acústica (monitores ou auriculares) e visual
(vúmetros e picómetros).

CA4.5 Comprobáronse os niveis de gravación para distintos planos sonoros, co fin de garantir que non excedan os mínimos nin os máximos do gravador,
evitando a introdución de distorsión e ruídos adicionais.

CA5.1 Seleccionouse o contorno técnico máis axeitado para a gravación, segundo as características acústicas do espazo e de acordo cos obxectivos do
proxecto.

CA5.2 Tratouse acusticamente o contorno, illando e acondicionando os espazos requiridos, para conseguir a captación e a gravación dun son exento de
ruídos alleos á produción.

CA5.3 Monitorizáronse os sinais, primeiro individualmente, para comprobar que manteñen a calidade requirida, e despois combinados entre si, para
asegurar que non haxa problemas de fase, que os niveis sexan correctos e a distorsión mínima, entre outros parámetro

CA5.4 Procesáronse os sinais en frecuencia, dinámica e tempo, axustando os parámetros dos procesadores para resolver as situacións críticas que
poidan presentarse.

CA5.5 Resolvéronse os imprevistos xurdidos durante o control da gravación, 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
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.6 Optimizáronse os axustes de niveis durante o rexistro, tendo en conta seguintes pasos, procesos, fases, transformacións ou tratamentos aos que se
someterá o material gravado.

CA5.7 Validouse o sinal sonoro gravado mediante os sistemas de escoita máis axeitados e os equipamentos de medición dos parámetros técnicos do
sinal.

CA5.8 Xerouse a documentación relativa aos ficheiros de audio, especificando contido, formato, calidade e outras incidencias salientables (track sheet).

 MINIMOS EXIXIBLES

 -Realizouse o axuste da microfonía convencional no espazo escénico.

-Situáronse os micrófonos no escenario, no plató ou no exterior, segundo criterios de directividade, sensibilidade e tipo de son que cumpra captar

(referencia, directo, wildtrack, efectos, etc.), facilitando o traballo de artistas e doutros equipos técnico.

 -Realizouse o axuste da microfonía sen fíos no espazo escénico.

 -Comprobouse o cumprimento da normativa de radiodifusión sobre asignación de frecuencias onde teña lugar o evento, consultando a

documentación oportuna.

 -Axustáronse os micrófonos no guindastre ou na pértega de acordo coas técnicas de toma que cumpra empregar e cos criterios de seguridade.

 -Realizouse a captación cos niveis correctos seguindo a acción sonora polos lugares que previamente marcara a persoa responsable de escena,

reaccionando con presteza ante calquera cambio de participantes, intérpretes e artistas, ou ante continxencias no es.

 -Monitorizáronse os sinais, primeiro individualmente, para comprobar que manteñen a calidade requirida, e despois combinados entre si, para

asegurar que non haxa problemas de fase, que os niveis sexan correctos e a distorsión mínima, entre outros parámetro

 -Seleccionouse o contorno técnico máis axeitado para a gravación, segundo as características acústicas do espazo e de acordo cos obxectivos do

proxecto.

 -Comprobouse a presenza e a calidade do sinal en todos os elementos, mediante monitorización acústica (monitores ou auriculares) e visual

(vúmetros e picómetros).

 -Realizouse a selección dos equipamentos técnicos idóneos para a captación e a gravación proposta.

  PROBAS

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. O profesor do módulo cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa

superación, as persoas candidatas deberán obter unha puntación igual ou superior a cinco puntos.

Segunda proba:

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

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

establecidos na programación para esta parte. A temporalización de cada exercicio dependerá da dificultade do mesmo. O profesorado do módulo

cualificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación, as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual

ou superior a cinco puntos. As persoas que non superasen a primeira parte da proba serán calificadas cun cero nesta segunda parte.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Punto 4.a. Primeira parte da proba

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

un peso do 50% da nota final.

A proba constará de 50 preguntas tipo test. Cada pregunta correcta sumará 0,1 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.

Punto 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 dos micrófonos, a

súa montaxe, elecións, gravacións, captacións, gravadoras, cables, etc.

- Exemplo de exercios: Facer a montaxe dunha pértiga para gravar o son dun producto audiovisual, instalar os micrófonos inalámbricos nunha

entrevista, conexión coas cámaras dos micrófonos, sonorización dun concerto e conexión coa mesa de mestura, etc.

- 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 mesmaO 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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4.b) Segunda parte da proba

A segunda proba tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no desenvolvemento de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra

suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte. A temporalización de cada exercicio

dependerá da dificultade do mesmo. 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.

Para a resolución da proba, o centro facilitará ao examinado o material necesario para a resolución da proba. Os instrumentos necesarios son

microfonía, accesorios e soportes para a microfonía, cableado, equipos de monitorización, gravadoras, mesa de son, equipos de microfonía

inalámbricos, software de edición de son. As persoas candidatas terán que traer o seu DNI para identificárense.
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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 Vídeo disc-jockey e son Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMS01Imaxe 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 (*)

MP1300 Control, edición e mestura de son 02020/2021 0157

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

Profesorado asignado ao módulo RICARDO SPENCER DE ALBUQUERQUE

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 equipamentos e o software de control, edición e mestura, aplicando os formatos de código de tempo, a relación máster/escravo, o uso de
MIDI e os demais parámetros que interveñen na correcta sincronización dos equipamentos de son.

RA2 - Planifica a distribución das canles da mesa de mesturas segundo o desenvolvemento e a documentación do proxecto.

RA3 - Realiza e controla a mestura e o procesamento do audio durante o desenvolvemento en directo do espectáculo ou evento, respondendo axiña e
eficazmente ante posibles imprevistos.
RA4 - Configura e axusta os envíos a monitores e a resposta destes, asegurando unha cobertura uniforme en presión e frecuencia e unha escoita libre de
realimentación, atendendo ás necesidades de protagonistas escénicos.
RA5 - Axusta os sistemas de monitoraxe no oído para artistas que o necesiten, tendo en conta a súa camuflaxe e a realización da mestura necesaria para
que as persoas intervenientes escoiten con calidade o seu sinal de referencia.

RA6 - Edita o son gravado aplicando ferramentas de software na consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Axustáronse e calibráronse os niveis do sinal de audio no mesturador, comprobándoos no gravador e nos equipamentos periféricos, atendendo aos
parámetros de calidade previstos (relación sinal/ruído, teito dinámico, dinámica da fonte, etc.).

CA1.2 Seleccionouse o formato do sinal do código de tempo (TC) SMPTE/ EBU, axustando o nivel nos equipamentos que o utilicen e asegurando a súa
funcionalidade nos equipamentos.

CA1.3 Configurouse a relación máster/escravo de word clock entre os equipamentos dixitais que o requiran, garantindo a correcta sincronización entre
eles.

CA1.4 Realizáronse as conexións entrada/thru/saída de MIDI, programando os equipamentos que o utilicen e asegurando o funcionamento correcto de
control destes equipamentos.

CA1.5 Configuráronse as entradas e as saídas da interface de son co software de edición, axustando os niveis no hardware ou no software, e
comprobouse o seu correcto funcionamento.

CA2.1 Realizouse a ficha técnica ou rider, as listas de canles de entrada, o plano da situación de intérpretes sobre o escenario, os envíos de monitores, a
cantidade e a altura das tarimas, e outros elementos.

CA2.2 Planificouse o conectouse mediante diagramas de bloques ou listas de canles, asegurando que se cumpran os requisitos técnicos e artísticos do
proxecto de son.

CA2.3 Realizouse unha listaxe do equipamento completo (altofalantes, cables, mesas, procesadores, racks, proxectores, pantallas, trípodes, etc.) para a
realización dun proxecto sonoro.

CA2.4 Actualizouse a documentación relativa ao proxecto, reflectindo nos manuais de sala, nos diagramas de conexión, nos diagramas de bloques e nos
planos todos os cambios e as modificacións que se produciran.

CA2.5 Planificáronse as entradas (pés), consultando o libreto ou guión técnico, e actualizouse en caso necesario, para incluír os cambios de microfonía
(segundo o cambio de vestiario), de planos sonoros, e de entrada de actores, de actrices e outros, para o seu

CA3.1 Ordenáronse, identificáronse e clasificáronse de xeito preciso os materiais de reprodución sonora (CD, DVD, vídeo, ficheiros sonoros, etc.) para a
súa mestura en directo ou para a súa gravación, seguindo a escaleta do espectáculo ou evento.

CA3.3 Utilizáronse os procesadores de dinámica e os efectos de tempo, segundo cumpra, controlando o rango dinámico do sinal e situando o sinal no
espazo temporal.

CA3.4 Mesturouse o son do proxecto sonoro, realizando operacións cos sinais na mesa de mesturas como mutear ou desmutear canles, panoramizar
instrumentos, usar as funcións de PFL ou solo, monitorizar os niveis dos sinais e realizar a mestura artística, consegui

CA4.2 Configuráronse os envíos da mesa de mesturas aos monitores de escenario, comprobando a escoita independente por cada persoa destinataria
que así o precise (actores e actrices, intérpretes musicais, cantantes, relatores, etc.).

CA4.3 Realizouse a mestura para cada envío cos sinais que lles sexan necesarios, modificándoo sobre a marcha durante a actuación, en caso necesario,
para que o persoal artístico sinta comodidade co son de referencia.

CA4.5 Elimináronse as frecuencias que producen realimentación acústica no escenario, utilizando diversas técnicas, tales como a selección e a situación
da microfonía, a colocación dos monitores e a modificación da resposta de frecuencia.

CA5.1 Comprobáronse as conexións e a operatividade da antena, os auriculares no oído e as petacas receptoras de cada artista, actor ou actriz.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.2 Colocáronse os auriculares no oído da persoa interveniente ou artista e verificouse que os axustes dos auriculares e a petaca queden asegurados,
mesmo se o personaxe ten mobilidade.

CA5.3 Coordinouse a súa colocación coas solucións de xastraría e peiteado, segundo as situacións.

CA6.1 Configuráronse os sistemas informáticos necesarios para a edición de ficheiros de son (tarxetas de son, computadores e sistemas de monitorización
de son e imaxe), conectándoos co resto do equipamento necesario, para poder efectuar edicións de ficheiros de

CA6.3 Valoráronse, mediante escoita selectiva, os ficheiros sonoros do proxecto, definindo os instrumentos ou as fontes sonoras que se vaian editar,
confeccionando listaxes de ficheiros e accións que se vaian realizar, e organizándoos en cartafoles no computado

CA6.6 Editouse e mesturouse o son seguindo a documentación do proxecto, desprazando pistas para aliñar os ficheiros sonoros no tempo, eliminando os
baleiros do principio e final, cortando e pegando segmentos de son para crear unha secuencia ou pista nova, e rea

CA6.7 Procesáronse pistas ou segmentos de audio aplicando os efectos específicos necesarios (compresión, expansión, autotune, etc.) segundo os
requisitos do proxecto sonoro.

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 equipamentos e o software de control, edición e mestura, aplicando os formatos de código de tempo, a relación máster/escravo, o uso de
MIDI e os demais parámetros que interveñen na correcta sincronización dos equipamentos de son.

RA2 - Planifica a distribución das canles da mesa de mesturas segundo o desenvolvemento e a documentación do proxecto.

RA3 - Realiza e controla a mestura e o procesamento do audio durante o desenvolvemento en directo do espectáculo ou evento, respondendo axiña e
eficazmente ante posibles imprevistos.
RA4 - Configura e axusta os envíos a monitores e a resposta destes, asegurando unha cobertura uniforme en presión e frecuencia e unha escoita libre de
realimentación, atendendo ás necesidades de protagonistas escénicos.
RA5 - Axusta os sistemas de monitoraxe no oído para artistas que o necesiten, tendo en conta a súa camuflaxe e a realización da mestura necesaria para
que as persoas intervenientes escoiten con calidade o seu sinal de referencia.

RA6 - Edita o son gravado aplicando ferramentas de software na consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Axustáronse e calibráronse os niveis do sinal de audio no mesturador, comprobándoos no gravador e nos equipamentos periféricos, atendendo aos
parámetros de calidade previstos (relación sinal/ruído, teito dinámico, dinámica da fonte, etc.).

CA1.2 Seleccionouse o formato do sinal do código de tempo (TC) SMPTE/ EBU, axustando o nivel nos equipamentos que o utilicen e asegurando a súa
funcionalidade nos equipamentos.

CA1.3 Configurouse a relación máster/escravo de word clock entre os equipamentos dixitais que o requiran, garantindo a correcta sincronización entre
eles.

CA1.4 Realizáronse as conexións entrada/thru/saída de MIDI, programando os equipamentos que o utilicen e asegurando o funcionamento correcto de
control destes equipamentos.

CA1.5 Configuráronse as entradas e as saídas da interface de son co software de edición, axustando os niveis no hardware ou no software, e
comprobouse o seu correcto funcionamento.

CA1.6 Acendéronse e apagáronse os equipamentos dixitais segundo a orde establecida, comprobando que se inicien correctamente, recoñecendo a
xerarquía máster/escravo e evitando perdas de configuracións ou datos.

CA1.7 Comprobouse que os equipamentos dixitais se comuniquen e se recoñezan na rede, no caso de habela, inspeccionando a súa configuración e as
súas conexións.

CA2.2 Planificouse o conectouse mediante diagramas de bloques ou listas de canles, asegurando que se cumpran os requisitos técnicos e artísticos do
proxecto de son.

CA2.4 Actualizouse a documentación relativa ao proxecto, reflectindo nos manuais de sala, nos diagramas de conexión, nos diagramas de bloques e nos
planos todos os cambios e as modificacións que se produciran.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.5 Planificáronse as entradas (pés), consultando o libreto ou guión técnico, e actualizouse en caso necesario, para incluír os cambios de microfonía
(segundo o cambio de vestiario), de planos sonoros, e de entrada de actores, de actrices e outros, para o seu

CA3.1 Ordenáronse, identificáronse e clasificáronse de xeito preciso os materiais de reprodución sonora (CD, DVD, vídeo, ficheiros sonoros, etc.) para a
súa mestura en directo ou para a súa gravación, seguindo a escaleta do espectáculo ou evento.

CA3.2 Realizouse a proba técnica e artística de son e reaxustáronse as ganancias das canles de entrada de cada instrumento ou músico, aplicando
posibles atenuacións, realces e resonancias de determinadas bandas de frecuencia para un sinal dado, e realizando cor

CA3.3 Utilizáronse os procesadores de dinámica e os efectos de tempo, segundo cumpra, controlando o rango dinámico do sinal e situando o sinal no
espazo temporal.

CA3.4 Mesturouse o son do proxecto sonoro, realizando operacións cos sinais na mesa de mesturas como mutear ou desmutear canles, panoramizar
instrumentos, usar as funcións de PFL ou solo, monitorizar os niveis dos sinais e realizar a mestura artística, consegui

CA3.5 Realizouse a previsión da acción en situacións complexas, seguindo o guión ou a escaleta, anticipando os eventos próximos e dando o pé de
entrada á acción, comunicándollo ao operador a viva voz ou aplicando códigos de comunicación xestual estandarizados

CA4.1 Garantiuse a escoita dos monitores por cada persoa destinataria (actores e actrices, intérpretes musicais, cantantes, relatores, etc.), para que
dispoñan dunha boa referencia do seu son.

CA4.2 Configuráronse os envíos da mesa de mesturas aos monitores de escenario, comprobando a escoita independente por cada persoa destinataria
que así o precise (actores e actrices, intérpretes musicais, cantantes, relatores, etc.).

CA4.3 Realizouse a mestura para cada envío cos sinais que lles sexan necesarios, modificándoo sobre a marcha durante a actuación, en caso necesario,
para que o persoal artístico sinta comodidade co son de referencia.

CA4.4 Axustouse o nivel xeral de cada envío de monitores para asegurar a escoita correcta por cada persoa destinataria (actores e actrices, intérpretes
musicais, cantantes, relatores, etc.), garantindo que todas teñan unha referencia de escoita óptima.

CA4.5 Elimináronse as frecuencias que producen realimentación acústica no escenario, utilizando diversas técnicas, tales como a selección e a situación
da microfonía, a colocación dos monitores e a modificación da resposta de frecuencia.

CA5.1 Comprobáronse as conexións e a operatividade da antena, os auriculares no oído e as petacas receptoras de cada artista, actor ou actriz.

CA5.2 Colocáronse os auriculares no oído da persoa interveniente ou artista e verificouse que os axustes dos auriculares e a petaca queden asegurados,
mesmo se o personaxe ten mobilidade.

CA5.3 Coordinouse a súa colocación coas solucións de xastraría e peiteado, segundo as situacións.

CA5.4 Comprobouse a transmisión e recepción da canle de transmisión e recepción de cada sistema de monitorización no oído.

CA5.5 Axustáronse a mestura e o nivel, de xeito que se garanta a calidade do son transmitido á persoa interveniente ou artista, realizando as probas
técnicas necesarias e utilizando outro equipamento receptor para monitorizar o sinal e comprobar a calidade da m

CA6.1 Configuráronse os sistemas informáticos necesarios para a edición de ficheiros de son (tarxetas de son, computadores e sistemas de monitorización
de son e imaxe), conectándoos co resto do equipamento necesario, para poder efectuar edicións de ficheiros de

CA6.2 Realizouse unha copia de seguridade do material orixinal gravado, asegurando que os ficheiros estean fisicamente gardados noutro dispositivo,
para evitar a perda total do proxecto en caso de fallo dos equipamentos.

CA6.3 Valoráronse, mediante escoita selectiva, os ficheiros sonoros do proxecto, definindo os instrumentos ou as fontes sonoras que se vaian editar,
confeccionando listaxes de ficheiros e accións que se vaian realizar, e organizándoos en cartafoles no computado

CA6.4 Limpáronse as pistas de audio, eliminando os ruídos ou sons non desexados que poderían crear problemas na edición e na mestura do proxecto
sonoro.

CA6.5 Normalizáronse os ficheiros sonoros que se vaian utilizar no proxecto.

CA6.6 Editouse e mesturouse o son seguindo a documentación do proxecto, desprazando pistas para aliñar os ficheiros sonoros no tempo, eliminando os
baleiros do principio e final, cortando e pegando segmentos de son para crear unha secuencia ou pista nova, e rea

CA6.7 Procesáronse pistas ou segmentos de audio aplicando os efectos específicos necesarios (compresión, expansión, autotune, etc.) segundo os
requisitos do proxecto sonoro.

CA6.8 Gardouse ou exportouse a mestura final do proxecto sonoro no formato máis axeitado para a súa posterior reprodución, masterización e
arquivamento, realizando unha copia de seguridade.
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CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES:

-Axustar e calibrar os niveis do sinal de audio no mesturador, comprobándoos no gravador e nos equipamentos periféricos e atendendo aos

parámetros de calidade previstos.

-Seleccionar o formato do sinal do código de tempo (TC) SMPTE/ EBU, axustando o nivel nos equipamentos que o utilicen.

-Configurar a relación máster/escravo de "word clock" entre os equipamentos dixitais que o requiran, garantindo unha correcta sincronización.

-Realizar as conexións entrada/thru/saída de MIDI, programando os equipamentos que o utilicen e asegurando o seu funcionamento correcto.

-Configurar as entradas e as saídas da interface de son co software de edición, axustando os niveis no hardware ou no software, e comprobar o

seu funcionamento.

-Acender e apagar os equipamentos dixitais segundo a orde establecida.

-Realizar a ficha técnica ou rider, as listas de canles de entrada, o plano da situación de intérpretes sobre o escenario e os envíos de monitores.

-Planificar a conexión mediante diagramas de bloques ou listas de canles, asegurando que se cumpran os requisitos técnicos e artísticos do

proxecto de son.

-Realizar unha listaxe do equipamento completo para a realización dun proxecto sonoro.

-Actualizar a documentación relativa ao proxecto, reflectindo nos manuais de sala, nos diagramas de conexión e bloques e nos planos todos os

cambios e que se produzcan.

-Planificar as entradas e actualizar en caso necesario, para incluír os cambios de microfonía, de planos sonoros, e de entrada de actores.

- Identificar e clasificar de xeito preciso os materiais de reprodución sonora para a súa mestura en directo ou para a súa gravación, seguindo a

escaleta do espectáculo ou evento.

-Realizar a proba técnica e artística de son e reaxustar as ganancias das canles de entrada de cada instrumento ou músico, aplicando posibles

atenuacións, realces e resonancias de determinadas bandas de frecuencia para un sinal dado, e realizando correccións co ecualizador de canle

para aumentar a intelixibilidade e a calidade do sinal.

-Utilizar procesadores de dinámica e os efectos de tempo, segundo cumpra, controlando o rango dinámico do sinal e situando o sinal no espazo

temporal.

-Mesturar o son do proxecto sonoro, realizando operacións cos sinais na mesa de mesturas como mutear ou desmutear canles, panoramizar

instrumentos, usar as funcións de "PFL" ou "solo", monitorizar os niveis dos sinais e realizar a mestura artística, conseguindo un son axeitado para

o proxecto.

-Configurar os envíos da mesa de mesturas aos monitores de escenario.

-Realizar a mestura para cada envío a monitores cos sinais que lles sexan necesarios, modificándoos sobre a marcha durante a actuación se fose

preciso.

-Axustar o nivel xeral de cada envío de monitores para asegurar a escoita correcta, garantindo que todos teñan unha referencia de escoita óptima.

-Eliminar as frecuencias que producen realimentación acústica no escenario, utilizando diversas técnicas como a selección e a situación da

microfonía, a colocación dos monitores e a modificación da resposta de frecuencia.

-Comprobar as conexións e a operatividade da antena e verificar os axustes e colocación dos auriculares no oído e as petacas receptoras de cada

artista.

-Comprobar a transmisión e recepción da canle de transmisión e recepción de cada sistema de monitorización no oído.

-Axustar a mestura e o nivel dos sistemas de monitoraxe no oído, realizando as probas técnicas necesarias.

-Configurar os sistemas informáticos necesarios para a edición de ficheiros de son, conectándoos co resto do equipamento, para poder efectuar a

súa edición.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Editar e mesturar o son seguindo a documentación do proxecto, desprazando pistas para aliñar os ficheiros sonoros no tempo, eliminando os

baleiros do principio e final, cortando e pegando segmentos de son para crear unha secuencia ou pista nova, e realizando fundidos entre pistas.

-Procesar pistas ou segmentos de audio aplicando os efectos específicos segundo os requisitos do proxecto sonoro.

- Gardar ou exportar a mestura final do proxecto sonoro no formato máis axeitado para a súa posterior reprodución, masterización e arquivamento.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para obter unha cualificación positiva, a persoa aspirante deberá superar unha proba dividida en dúas partes de carácter eliminatorio, debendo

superar ámbalas dúas partes cunha puntuación igual ou superior a cinco puntos sobre dez para obter unha cualificación positiva.

A primeira parte da proba versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación do currículo do módulo relacionados

cos coñecementos teóricos, que deberá demostrar a persoa aspirante.

Esta primeira parte da proba ten carácter eliminatorio, polo que as persoas aspirantes que non superen esta primeira parte non poderán

examinarse da segunda parte da proba.

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, tamén de carácter eliminatorio.

A segunda parte da proba versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación do currículo do módulo relacionados

cos coñecementos prácticos, que deberá demostrar a persoa aspirante.

Para superar esta segunda parte o aspirante deberá obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos sobre dez.

As personas que non superaran a primeira parte da proba serán calificadas cunha cualificación de 0 nesta segunda parte da proba.

Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación expoñerán as puntuacións obtidas polas persoas aspirantes no tablón de

anuncios do centro.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba 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 será tipo test de escolla múltiple, aplicándose penalizacións no caso de respostas incorrectas.

As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade, así como calculadora.

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.

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.

As personas que non superaran a primeira parte da proba serán calificadas cunha calificación de 0 nesta segunda parte da proba.

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

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.

As personas que non superaran a primeira parte da proba serán calificadas cunha calificación de 0 nesta segunda parte da proba.

Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación expoñerán as puntuacións obtidas no taboleiro de anuncios do centro.
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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 Vídeo disc-jockey e son Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMS01Imaxe 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 (*)

MP1306 Empresa e iniciativa emprendedora 02020/2021 053

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

Profesorado asignado ao módulo MARTA BENDAÑA PEDROSA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

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

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector do son e da animación músico-visual.

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 exixidos 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 e de animación músico-visual, 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 e a animación músico-visual, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (li
   CA4.3.1 Definíronse a nivel teórico as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha
mediana empresa

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

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

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

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector do son e de animación músico-visual.

CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de son e de animación músico-visual, 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 son e de animación músico-visual, que podería
servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial
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Criterios de avaliación do currículo

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

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

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de son e de animación músico-visual  en función
da súa posible localización.

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

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

CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada co son e a animación músico-visual  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 e de animación músico-visual, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de son e de animación músico-visual, e delimitáronse as
relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa
relacionada co son e a animación músico-visual, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (li
   CA4.3.2 Determináronse obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana
empresa

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

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

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

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

MÍNIMOS ESIXIBLES:

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

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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

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

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

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

TEÓRICA ou primeira parte da proba.

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

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

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

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

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

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

profesorado responsable.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

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

Para a determinación da cualificación terase en conta que:

 -Todas as preguntas do cuestionario teñen o mesmo valor.

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

penalizadas coa metade do valor asignado á contestación correcta.

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

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

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

4.b) Segunda parte da proba

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

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

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

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

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

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

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Vídeo disc-jockey e son Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMS01Imaxe 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 (*)

MP1305 Formación e orientación laboral 02020/2021 0107

MP1305_12 Prevención de riscos laborais 02020/2021 045

MP1305_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 JOSÉ MANUEL DÍEZ RIVERA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1305_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP1305_12) RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.

(MP1305_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 do son e de animación músico-visual.

(MP1305_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP1305_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP1305_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP1305_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

(MP1305_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en vídeo disc-jockey e son.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1305_22) CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico en vídeo disc-jockey e son, e
valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual.

(MP1305_12) CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

(MP1305_22) CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.

(MP1305_12) CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

(MP1305_12) CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

(MP1305_12) CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

(MP1305_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.

(MP1305_12) CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector do son e da animación músico-visual.

(MP1305_12) CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

(MP1305_22) CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

(MP1305_22) CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

(MP1305_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

   (MP1305_12) CA2.2.1  Determináronse os factores de risco e os danos derivados deles.

   (MP1305_12) CA2.2.2 Clasificáronse os distintos tipos de riscos

(MP1305_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 en vídeo disc-jockey e son.

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP1305_22) CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

(MP1305_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.
   (MP1305_22) CA2.4.2 Describíronse as características das modalidades de contratación: requisitos do traballador, salario e xornada, duración e outros
elementos

(MP1305_22) CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

(MP1305_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.
   (MP1305_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.

(MP1305_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP1305_22) CA2.8.1  Identificáronse os elementos definitorios do recibo de salarios

(MP1305_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP1305_22) CA2.9.1 Describíronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

(MP1305_22) CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.

(MP1305_22) CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

(MP1305_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.

(MP1305_12) CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

(MP1305_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.

(MP1305_22) CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.

   (MP1305_12) CA3.2.1  Determináronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais

(MP1305_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

   (MP1305_12) CA3.3.1 Describíronse as características dos representantes das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP1305_12) CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

(MP1305_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.
   (MP1305_22) CA3.4.1  Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración.

(MP1305_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.

(MP1305_12) CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico en vídeo
disc-jockey e son.

(MP1305_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.

(MP1305_22) CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea.

(MP1305_12) CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1305_12) CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

(MP1305_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.
   (MP1305_12) CA4.6.1 Describíronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos,
así como a composición e o uso da caixa de urxencias.

(MP1305_22) CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico en vídeo disc-jockey e
son

(MP1305_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

(MP1305_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP1305_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 do son e de animación músico-visual.

(MP1305_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP1305_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP1305_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP1305_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en vídeo disc-jockey e son.

(MP1305_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1305_22) CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

(MP1305_22) CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as
tarefas.

(MP1305_22) CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

(MP1305_22) CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.

(MP1305_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.

(MP1305_12) CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil
profesional de técnico en vídeo disc-jockey e son.

(MP1305_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

   (MP1305_12) CA2.2.3 Determináronse os danos que poden provocar os diferentes tipos de riscos profesionais, así como as medidas de prevención e
técnicas de loita axeitadas a diferentes supostos prácticos

(MP1305_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.

(MP1305_12) CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico en vídeo disc-
jockey e son.
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Criterios de avaliación do currículo

   (MP1305_22) CA2.4.1 Calculouse o salario a percibir atendendo a modalidade de contratación e duración da xornada

(MP1305_12) CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade.

(MP1305_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 en vídeo disc-jockey e son.

(MP1305_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.
   (MP1305_22) CA2.7.2 Determináronse en casos prácticos concretos as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida l

(MP1305_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP1305_22) CA2.8.2 Calculouse o salario neto en nóminas mensuais sinxelas, incluíndo a cota obreira e a empresarial (á Seguridade Social)

(MP1305_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP1305_22) CA2.9.2 Determináronse os efectos en casos concretos nos supostos de modiificación, suspesión e extinción do contrato

   (MP1305_22) CA2.9.3 Calculáronse indemnizacións por despedimento e por modificación ou suspensión do contrato.

(MP1305_22) CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

(MP1305_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.
   (MP1305_12) CA3.2.2 Elixiuse a modalidade de servizos de prevención axeitada a cada centro de traballo, en función dos criterios establecidos na
normativa sobre prevención de riscos laborais.

(MP1305_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP1305_22) CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á
empresa.
   (MP1305_12) CA3.3.2 Determinouse o número de delegados de prevención que debe haber nun centro de traballo

(MP1305_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.
   (MP1305_22) CA3.4.2 Calculouse a duración e contía das prestacións contributivas por Incapacidade Temporal e Desemprego, en casos

(MP1305_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.

(MP1305_12) CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as
funcións de cadaquén.

(MP1305_12) CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

(MP1305_22) CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.

(MP1305_12) CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

(MP1305_22) CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás
exixencias do proceso produtivo.

(MP1305_12) CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.

(MP1305_22) CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

(MP1305_22) CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico en vídeo disc-jockey e son.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1305_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.

(MP1305_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.
   (MP1305_12) CA4.6.2 Realizouse correctamente unha RCP simulada.

(MP1305_22) CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

   (MP1305_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 medio 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 medio 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 medio.

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 medio.

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 medio.

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

ARACTERÍSTICAS DA PROBA TEÓRICA:

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

a ambas unidades formativas.

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

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

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

- A duración da proba será de 100 minutos.

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

4.b) Segunda parte da proba

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

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.
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CARACTERÍSTICAS DA PROBA PRÁCTICA:

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

módulo, incluíndo casos referidos a ambas unidades formativas.

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

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

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

- A duración da proba será de 100 minutos.

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

liquidacións e prestacións da seguridade social; como aplicar os métodos de resolución de conflitos; como responder a unha determinada pregunta

nunha entrevista de traballo; como actuar ante unha determinada emerxencia; elaboración do CV e carta de presentación en formato Europass,

identificación de sinalización; elección de modalidade de organización da prevención para unha empresa determinada; número e tipo de

representantes da prevención para unha empresa determinada; constitución do comité de seguridade e saúde dun centro de traballo determinado;

realización dunha RCP simulada, etc.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2020/202136024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Vídeo disc-jockey e son Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMS01Imaxe 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 (*)

MP1298 Instalación e montaxe de equipamentos de son 02020/2021 0213

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

Profesorado asignado ao módulo LUIS MARTÍN LANDEIRA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a montaxe dos equipamentos do sistema de son en producións audiovisuais e en espectáculos, analizando as características do espazo de
traballo e aplicando as técnicas apropiadas que garantan a seguridade das persoas e dos equipamentos.
RA2 - Realiza a preinstalación eléctrica necesaria para a conexión dos equipamentos e dos accesorios de son en producións audiovisuais e en
espectáculos, valorando as especificacións do proxecto de instalación e a seguridade das persoas e dos equipamentos.
RA3 - Realiza a tiraxe e a recollida das infraestruturas de cableamento de son (corrente, audio e control), analizando as normas técnicas de uso e
aplicando as técnicas que garantan a súa conservación e o seu funcionamento.
RA4 - Realiza a conexión dos equipamentos do sistema de son e comproba o funcionamento do sistema, analizando as características dos sinais e as
especificacións do proxecto.
RA5 - Realiza o mantemento preventivo de equipamentos de son aplicando protocolos de detección de avarías e técnicas de xestión de almacenamento
dos equipamentos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Realizouse a carga e a descarga dos equipamentos de son, aplicando as medidas de protección individual e colectiva, e as técnicas de
manipulación manual de cargas, estiba e amarre que garantan a seguridade das persoas e do equipamento.

CA1.2 Realizouse a distribución da carga do equipamento segundo a documentación técnica establecida, para un óptimo aproveitamento do espazo de
transporte, así como a súa descarga e a súa colocación posteriores no espazo de traballo.

CA1.3 Realizouse a colocación dos equipamentos, adaptando a documentación técnica ás características das zonas de traballo (circulación, espazo de
traballo, etc.), consonte as medidas de seguridade persoal e de protección do equipamento.

CA1.4 Realizouse a montaxe dos equipamentos do sistema de amplificación e reprodución de son, orientando as caixas acústicas de acordo coa súa área
de cobertura e coas necesidades do proxecto establecido.

CA1.5 Verificouse que as fixacións dos equipamentos do sistema de amplificación e reprodución de son empreguen os elementos de sustentación e
fixación axeitados.

CA1.6 Aplicáronse os cálculos de cargas e as técnicas de rigging axeitadas para a suspensión de equipamentos no escenario ou no plató de rodaxe,
acoutando e marcando o perímetro de protección, para garantir a seguridade das persoas e dos equipamentos.

CA1.7 Realizouse a colocación e a montaxe dos equipamentos de control e mestura de son, tendo en conta a distancia e a angulación óptimas respecto
aos PA laterais, e a comunicación visual co escenario.

CA1.8 Realizouse con celeridade a montaxe e a desmontaxe dos equipamentos, coidando a seguridade das persoas e dos equipamentos.

CA2.1 Analizouse a documentación técnica da instalación eléctrica do espazo de traballo.

CA2.2 Repartiuse a potencia eléctrica requirida polos equipamentos entre as fases para equilibrar o consumo, adecuando a sección do cable da acometida
para a alimentación do sistema completo e separando os circuítos de iluminación dos de son (fases separadas).

CA2.3 Comprobouse o estado da fase ou das fases, o neutro e a terra no cadro eléctrico, medindo a tensión e outros parámetros eléctricos, e resolvéronse
os problemas detectados, segundo a normativa técnica correspondente.

CA2.4 Comprobouse o estado xeral da toma eléctrica, o cadro eléctrico e o funcionamento dos dispositivos automáticos (diferenciais e magnetotérmicos),
así como a conexión e o aperto dos cables da acometida, cumprindo a normativa de seguridade.

CA2.5 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección persoal requiridas na manipulación de cadros eléctricos, materiais, ferramentas e equipamentos
de medida.

CA3.1 Comprobouse o estado físico e estético de cables e conectadores de diversos tipos, asegurando que non teñan golpes nin sucidade que impida a
súa interconexión, nin conexións defectuosas ou fóra de norma, entre outras continxencias, e substituíronse en cas

CA3.2 Tiráronse as acometidas e as liñas entre equipamentos (control, sinal e altofalante) e identificáronse individualmente os cables utilizados na
montaxe, evitando os bucles, non interferindo con persoas, obxectos e outros elementos, e tomando, de ser o caso

CA3.3 Tiráronse as liñas de conexión polos lugares tecnicamente máis axeitados, seguindo os planos da instalación e evitando a interacción coa
escenografía e os sistemas técnicos implicados no proxecto.

CA3.4 Organizáronse as secuencias de recollida de cableamento e equipamentos para a axeitada conservación do material, evitando cóbados e tensións
que modifiquen as súas calidades eléctricas e mecánicas.

CA3.5 Fabricáronse ou reparáronse cables de corrente axeitados para conectar o equipamento de son, tales como prolongadores, regretas e adaptadores,
utilizando conectadores estándares normalizados (Schuko, CEE, CETAC, Powercon, etc.), e comprobáronse despois.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Fabricáronse ou reparáronse cables para a conexión analóxica ou dixital entre equipamentos (micrófonos, mesas, procesadores, amplificadores,
altofalantes, etc.), considerando o estándar do formato ou protocolo de transmisión dixital axeitado e utilizando

CA3.7 Fabricáronse cables axeitados para a comunicación dixital de sinais de control entre equipamentos (audio, vídeo e iluminación) segundo o estándar
do formato ou protocolo de transmisión dixital (Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485, DMX, etc.), utilizando os c

CA3.8 Fabricáronse cables de radiofrecuencia para a conexión entre equipamentos sen fíos (antenas, boosters, splitters, receptores, etc.), utilizando os
conectadores axeitados, e comprobáronse despois.

CA4.1 Avaliáronse e aplicáronse os procesos de adaptación de impedancias e apantallamento dos sinais de audio na conexión entre equipamentos.

CA4.2 Direccionáronse os sinais mediante paneis de interconexión, subcaixas, ganchos, etc., segundo a documentación técnica do proxecto de son.

CA4.3 Realizouse a conexión entre os equipamentos do sistema, comprobando a compatibilidade dos niveis requiridos de sinal de entrada e saída entre
os equipamentos, e asignando as entradas e saídas adecuadas ás características e á documentación do proxecto de i

CA4.4 Realizouse a conexión de equipamentos de audio con conectadores de distintos tipos, utilizando os adaptadores de conexión apropiados ao tipo de
sinal.

CA4.5 Marcáronse e identificado as liñas de conexión entre equipamentos, utilizando os códigos máis habituais no sector e atendendo ao marcado no
proxecto ou no rider.

CA4.6 Conectáronse os cables de carga aos altofalantes, atendendo ao tipo de caixa, ao número de vías (graves, medios e agudos) e ao tipo de
conectador que cumpran.

CA4.7 Axustáronse e calibráronse os niveis de entrada e saída, para cada equipamento de son en si mesmo e con todos os da cadea, para conseguir a
calidade e a funcionalidade da instalación, mediante medidores de sinal.

CA4.8 Comprobouse o fluxo de sinal a través de todos os equipamentos da cadea de audio, a cobertura e a presión sonora, entre outros parámetros,
rectificando as anomalías detectadas.

CA5.1 Realizouse a limpeza de cada elemento do sistema de son (lentes de láser nos reprodutores e no gravadores ópticos, microfonía, cableamento,
etc.), seguindo as instrucións indicadas por fábrica, co fin de manter a hixiene, a estética e a operatividade do e

CA5.2 Comprobouse visual e mecanicamente o estado físico dos equipamentos de son e os seus accesorios, someténdoos a probas específicas e
avaliando o seu comportamento.

CA5.3 Realizouse a comprobación do funcionamento eléctrico dos equipamentos de son e os seus accesorios mediante probas específicas (inxección de
sinais test), avaliando o seu comportamento con aparellos de medida como polímetros, xeradores de sinal e oscilosco

CA5.4 Identificáronse os fallos de funcionamento dos equipamentos en sistemas de son (avarías electrónicas, problemas de conexión, bucles de terra, e
desadaptación de niveis e impedancias), e resolvéronse ou propuxéronse accións para a súa resolución.

CA5.5 Aplicáronse técnicas para a xestión do almacenamento e a reparación de avarías dos equipamentos 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 - Realiza a montaxe dos equipamentos do sistema de son en producións audiovisuais e en espectáculos, analizando as características do espazo de
traballo e aplicando as técnicas apropiadas que garantan a seguridade das persoas e dos equipamentos.
RA2 - Realiza a preinstalación eléctrica necesaria para a conexión dos equipamentos e dos accesorios de son en producións audiovisuais e en
espectáculos, valorando as especificacións do proxecto de instalación e a seguridade das persoas e dos equipamentos.
RA3 - Realiza a tiraxe e a recollida das infraestruturas de cableamento de son (corrente, audio e control), analizando as normas técnicas de uso e
aplicando as técnicas que garantan a súa conservación e o seu funcionamento.
RA4 - Realiza a conexión dos equipamentos do sistema de son e comproba o funcionamento do sistema, analizando as características dos sinais e as
especificacións do proxecto.
RA5 - Realiza o mantemento preventivo de equipamentos de son aplicando protocolos de detección de avarías e técnicas de xestión de almacenamento
dos equipamentos.

Criterios de avaliación do currículo
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Realizouse a carga e a descarga dos equipamentos de son, aplicando as medidas de protección individual e colectiva, e as técnicas de
manipulación manual de cargas, estiba e amarre que garantan a seguridade das persoas e do equipamento.

CA1.2 Realizouse a distribución da carga do equipamento segundo a documentación técnica establecida, para un óptimo aproveitamento do espazo de
transporte, así como a súa descarga e a súa colocación posteriores no espazo de traballo.

CA1.3 Realizouse a colocación dos equipamentos, adaptando a documentación técnica ás características das zonas de traballo (circulación, espazo de
traballo, etc.), consonte as medidas de seguridade persoal e de protección do equipamento.

CA1.4 Realizouse a montaxe dos equipamentos do sistema de amplificación e reprodución de son, orientando as caixas acústicas de acordo coa súa área
de cobertura e coas necesidades do proxecto establecido.

CA1.5 Verificouse que as fixacións dos equipamentos do sistema de amplificación e reprodución de son empreguen os elementos de sustentación e
fixación axeitados.

CA1.6 Aplicáronse os cálculos de cargas e as técnicas de rigging axeitadas para a suspensión de equipamentos no escenario ou no plató de rodaxe,
acoutando e marcando o perímetro de protección, para garantir a seguridade das persoas e dos equipamentos.

CA1.7 Realizouse a colocación e a montaxe dos equipamentos de control e mestura de son, tendo en conta a distancia e a angulación óptimas respecto
aos PA laterais, e a comunicación visual co escenario.

CA1.8 Realizouse con celeridade a montaxe e a desmontaxe dos equipamentos, coidando a seguridade das persoas e dos equipamentos.

CA2.1 Analizouse a documentación técnica da instalación eléctrica do espazo de traballo.

CA2.2 Repartiuse a potencia eléctrica requirida polos equipamentos entre as fases para equilibrar o consumo, adecuando a sección do cable da acometida
para a alimentación do sistema completo e separando os circuítos de iluminación dos de son (fases separadas).

CA2.3 Comprobouse o estado da fase ou das fases, o neutro e a terra no cadro eléctrico, medindo a tensión e outros parámetros eléctricos, e resolvéronse
os problemas detectados, segundo a normativa técnica correspondente.

CA2.4 Comprobouse o estado xeral da toma eléctrica, o cadro eléctrico e o funcionamento dos dispositivos automáticos (diferenciais e magnetotérmicos),
así como a conexión e o aperto dos cables da acometida, cumprindo a normativa de seguridade.

CA2.5 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección persoal requiridas na manipulación de cadros eléctricos, materiais, ferramentas e equipamentos
de medida.

CA3.1 Comprobouse o estado físico e estético de cables e conectadores de diversos tipos, asegurando que non teñan golpes nin sucidade que impida a
súa interconexión, nin conexións defectuosas ou fóra de norma, entre outras continxencias, e substituíronse en cas

CA3.2 Tiráronse as acometidas e as liñas entre equipamentos (control, sinal e altofalante) e identificáronse individualmente os cables utilizados na
montaxe, evitando os bucles, non interferindo con persoas, obxectos e outros elementos, e tomando, de ser o caso

CA3.3 Tiráronse as liñas de conexión polos lugares tecnicamente máis axeitados, seguindo os planos da instalación e evitando a interacción coa
escenografía e os sistemas técnicos implicados no proxecto.

CA3.4 Organizáronse as secuencias de recollida de cableamento e equipamentos para a axeitada conservación do material, evitando cóbados e tensións
que modifiquen as súas calidades eléctricas e mecánicas.

CA3.5 Fabricáronse ou reparáronse cables de corrente axeitados para conectar o equipamento de son, tales como prolongadores, regretas e adaptadores,
utilizando conectadores estándares normalizados (Schuko, CEE, CETAC, Powercon, etc.), e comprobáronse despois.

CA3.6 Fabricáronse ou reparáronse cables para a conexión analóxica ou dixital entre equipamentos (micrófonos, mesas, procesadores, amplificadores,
altofalantes, etc.), considerando o estándar do formato ou protocolo de transmisión dixital axeitado e utilizando

CA3.7 Fabricáronse cables axeitados para a comunicación dixital de sinais de control entre equipamentos (audio, vídeo e iluminación) segundo o estándar
do formato ou protocolo de transmisión dixital (Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485, DMX, etc.), utilizando os c

CA3.8 Fabricáronse cables de radiofrecuencia para a conexión entre equipamentos sen fíos (antenas, boosters, splitters, receptores, etc.), utilizando os
conectadores axeitados, e comprobáronse despois.

CA4.1 Avaliáronse e aplicáronse os procesos de adaptación de impedancias e apantallamento dos sinais de audio na conexión entre equipamentos.

CA4.2 Direccionáronse os sinais mediante paneis de interconexión, subcaixas, ganchos, etc., segundo a documentación técnica do proxecto de son.

CA4.3 Realizouse a conexión entre os equipamentos do sistema, comprobando a compatibilidade dos niveis requiridos de sinal de entrada e saída entre
os equipamentos, e asignando as entradas e saídas adecuadas ás características e á documentación do proxecto de i

CA4.4 Realizouse a conexión de equipamentos de audio con conectadores de distintos tipos, utilizando os adaptadores de conexión apropiados ao tipo de
sinal.

CA4.5 Marcáronse e identificado as liñas de conexión entre equipamentos, utilizando os códigos máis habituais no sector e atendendo ao marcado no
proxecto ou no rider.

CA4.6 Conectáronse os cables de carga aos altofalantes, atendendo ao tipo de caixa, ao número de vías (graves, medios e agudos) e ao tipo de
conectador que cumpran.

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA4.7 Axustáronse e calibráronse os niveis de entrada e saída, para cada equipamento de son en si mesmo e con todos os da cadea, para conseguir a
calidade e a funcionalidade da instalación, mediante medidores de sinal.

CA4.8 Comprobouse o fluxo de sinal a través de todos os equipamentos da cadea de audio, a cobertura e a presión sonora, entre outros parámetros,
rectificando as anomalías detectadas.

CA5.1 Realizouse a limpeza de cada elemento do sistema de son (lentes de láser nos reprodutores e no gravadores ópticos, microfonía, cableamento,
etc.), seguindo as instrucións indicadas por fábrica, co fin de manter a hixiene, a estética e a operatividade do e

CA5.2 Comprobouse visual e mecanicamente o estado físico dos equipamentos de son e os seus accesorios, someténdoos a probas específicas e
avaliando o seu comportamento.

CA5.3 Realizouse a comprobación do funcionamento eléctrico dos equipamentos de son e os seus accesorios mediante probas específicas (inxección de
sinais test), avaliando o seu comportamento con aparellos de medida como polímetros, xeradores de sinal e oscilosco

CA5.4 Identificáronse os fallos de funcionamento dos equipamentos en sistemas de son (avarías electrónicas, problemas de conexión, bucles de terra, e
desadaptación de niveis e impedancias), e resolvéronse ou propuxéronse accións para a súa resolución.

CA5.5 Aplicáronse técnicas para a xestión do almacenamento e a reparación de avarías dos equipamentos de son.

BC1.Montaxe, desmontaxe e colocación de equipamentos do sistema de son

 - Manipulación manual de cargas.

 - Equipamentos de traballo.

- Equipamentos de protección individual. Medidas de seguridade.

 - Teatros e salas multiúso: tipoloxía e normas de utilización.

 - Tipos e características de platós.

- Localizacións exteriores: sets de rodaxe.

- Escenarios fixos ou en xira. -  Estudios, salas de control e unidades móbiles.

- O rider e as necesidades técnicas.

- Simboloxía para diagramas de instalacións de son e interpretación de diagramas de bloques técnicos.

- Sistemas de suspensión mecánicos.

- Sistemas especiais de voadura de equipamentos de PA.

- Técnicas de rigging. Maquinaria e equipamento: motores de cadea (manuais e eléctricos), cabrestantes, varas e   voadura en teatro, barras,

guindastres; ferramentas e accesorios para a elevación de elementos.

 - Técnicas de suxeición con estrobos. Compoñentes dos estrobos e a súa colocación. Seguridade secundaria. Avaliación da montaxe de estrobos.

Suxeición con estrobos de truss; materiais de suspensión e factores de forza.

BC2. Preinstalación eléctrica para a conexión dos equipamentos e os accesorios de son

- Magnitudes e unidades de corrente eléctrica, tensión, carga, potencia e impedancia.

- Tipos e características de cables e conectadores de alimentación eléctrica.

- Realización de instalacións eléctricas.

- Uso da corrente alterna monofásica.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Características e uso da corrente trifásica.

- Características e uso das instalacións eléctricas de alimentación de sistemas de son.

 - Cadros e elementos de protección: diferencial, magnetotérmico, fusibles, etc.

- Illamento.

- Transformadores.

- Grupos electróxenos.

- Instrumentos de medida: voltímetros, amperímetros, ohmímetros, etc.

- Toma de terra.

- Regulamento electrotécnico de baixa tensión (RBT).

- Riscos eléctricos.

BC3. Fabricación, tiraxe e recollida das infraestruturas de cableamento de son

- Sinal de audio: micro, liña, altofalante, corrente, rede informática, etc.

- Normas de uso e características técnicas dos conectadores e cables empregados na conexión á acometida eléctrica dos equipamentos de son.

- Técnica de soldadura de conectadores e cables de audio.

- Técnicas de preparación e crimpaxe de cables de redes.

- Normas e características técnicas dos conectadores e dos cables empregados na interconexión de equipamentos de audio analóxico.

- Normas e características técnicas dos conectadores e cables para audio dixital.

- Normas e características técnicas dos conectadores e dos cables para a comunicación dixital de sinais de control entre equipamentos (audio,

vídeo, iluminación, etc.) segundo

- Estándar do formato ou protocolo de transmisión dixital.

- Normas e características técnicas dos cables e dos conectadores empregados na interconexión de elementos de sistemas sen fíos.

- Sistemas de suxeición e marcaxe de cables. ¿ Técnicas de enrolamento de cable simple. ¿ Técnicas de enrolamento de mangas multipar.

BC4. Conexión dos equipamentos e comprobación do funcionamento do sistema de son

- Tipos de sinais de audio: características e parámetros estándar

-  Liñas balanceadas e non balanceadas.

- Apantallamento e prevención de parasitos e interferencias electromagnéticas.

- Marcaxe e selección dos cables apantallados.

- Adaptación de impedancias.

- Elaboración e interpretación de diagramas de bloques.

- Paneis de conexión: "patch panel" e matrices. Distribuidores e repartidores.

-  Rutinas de comprobación da interconexión de equipamentos de son.

- Técnicas de direccionamento do sinal de son.

- Adaptadores: compatibilidade mecánica e eléctrica.

- Cable de carga. ¿ Factor de amortecemento ("damping factor"). Perda de potencia.

- Liñas de tensión constante (transformador). ¿ Multiamplificación.

- Conexión de caixas acústicas autoamplificadas e pasivas.

- Comprobación do funcionamento do sistema de son. ¿ Protocolos de intercomunicación entre equipamentos.

- Verificación do funcionamento global da instalación de son.

BC5. Mantemento de equipamentos de son
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- Técnicas e procedementos de mantemento preventivo e preditivo de equipamentos de son.

- Ferramentas mecánicas e eléctricas de mantemento.

- Limpeza técnica de equipamentos.

- Técnicas de axustes correctivos en equipamentos e accesorios.

- Técnicas de xestión de almacenamento.

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 no uso e manexo dos distintos

aparellos de medición eléctrica,realización,  e comprobación de liñas de audio e de alimentación eléctrica, así como na montaxe do sistema de

monitorado  para un sistema de reforzo sonoro.

Exemplos:

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

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

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 Vídeo disc-jockey e son Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMS01Imaxe 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 (*)

MP1301 Preparación de sesións de vídeo disc-jockey 02020/2021 0187

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL DÍEZ RIVERA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina as características tipolóxicas da música adecuada á sesión de animación musical ou ao programa de radio, anticipando os seus efectos
sobre o público de salas ou a audiencia de radio.
RA2 - Planifica o material visual que se vaia difundir en sesións de animación músico-visual, en relación con tendencias musicais e valorando a
expresividade de fotografías e vídeos, e establece os obxectivos da sesión.
RA3 - Elabora os catálogos de medios sonoros e visuais da sala de animación músico-visual ou os exclusivamente sonoros da emisora de radio,
consultando fontes de información discográfico-visual e considerando os criterios estilísticos e económicos que condicionan a adquisición de música,
imaxes e obras audiovisuais.
RA4 - Programa as actividades dunha sala de animación músico-visual, definindo temas, estilos e tendencias, e tendo en conta o público, as
características funcionais da sala, os seus recursos humanos e as capacidades estilísticas e comunicativas de disc-jockeys e vídeo-jockeys residentes e
invitados/as.
RA5 - Promove as actividades dunha sala de animación músico-visual ou a programación dunha emisora de radio, valorando a utilización de técnicas de
autopromoción a partir do establecemento de obxectivos empresariais.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Determináronse os elementos da linguaxe musical propios das pezas que se vaian programar nunha sesión de animación, tales como estruturas
tonais, harmonías, instrumentacións e técnicas de execución, analizándoos mediante unha escoita intelixente, absoluta

CA1.2 Clasificáronse pezas de diversos estilos e tendencias musicais en función da súa adecuación a diferentes tipos de sesión de animación musical e
visual, tendo en conta o xénero, a época, o selo discográfico, os intérpretes, os instrumentistas, o ritmo e a

CA1.3 Determináronse as estruturas rítmicas de pezas musicais que cumpra seleccionar para a sesión mediante a análise de frases, compases e beats
por minuto, clasificando as pezas afíns para unha mestura posterior.

CA1.4 Definíronse os estilos e as características de diversas tendencias de animación musical para salas de lecer e espazos de eventos, adaptándoos ás
calidades funcionais e ambientais de diversos tipos de locais e á diversidade de público potencial en diferent

CA1.5 Determináronse os estilos musicais acordes cos criterios de programación dunha emisora de radio nos seus diferentes horarios de emisión,
seleccionando épocas, artistas, selos discográficos e tendencias musicais.

CA1.6 Xustificáronse seleccións musicais adecuadas a diversos programas radiofónicos atendendo aos seus obxectivos comunicativos e expresivos, ás
súas franxas horarias e á variedade de audiencias ás que van destinadas.

CA2.1 Determináronse os obxectivos da sesión de animación musico visual.

CA2.2 Determinouse a situación, o tamaño e o número de pantallas e superficies de proxección da discoteca ou o espazo de eventos, atendendo á
diversidade de áreas e funcións e ao seu uso por parte de profesionais e do público.

CA2.3 Avaliouse a idoneidade de fotografías e gráficos que se vaian proxectar na sesión de animación músico-visual, analizando a composición, o brillo, o
contraste, a cor, o dinamismo e outros elementos morfolóxicos.

CA2.4 Xustificáronse os recursos de encadramento, movemento, iluminación, cor, contraste e contido de diversos medios videográficos que se vaian
difundir na sesión de animación visual en salas e eventos, anticipando os seus efectos sobre o público en diversas c

CA2.5 Xustificáronse as posibles relacións entre os aspectos formais da imaxe fixa e en movemento e as estruturas rítmicas e tonais da música na sesión
de animación músico-visual, potenciando os seus mutuos reforzos e evitando disonancias non desexadas.

CA2.6 Planificouse a interacción dos elementos visuais cos efectos luminotécnicos en discotecas, salas de espectáculos e eventos, propiciando a súa
complementariedade e evitando desaxustes temporais e espaciais non desexadas.

CA2.7 Planificáronse os planos e os encadramentos de cámara en pezas visuais, tendo en conta a funcionalidade dos tamaños de plano, a expresividade
das angulacións de cámara e as regras de continuidade visual, aplicando todo iso en guións técnicos, esquemas de

CA3.1 Definíronse os criterios que cumpra considerar para a incorporación de músicas, efectos sonoros e librarías de audio ao catálogo de medios
sonoros do espazo onde se vaia desenvolver a sesión ou da emisora de radio, en función de obxectivos de identidade d

CA3.2 Determináronse as necesidades de obras audiovisuais e librarías de fotografía e vídeo para a súa incorporación ao catálogo de medios visuais de
salas de animación músico-visual, en función de obxectivos predefinidos de público e identidade.

CA3.3 Especificáronse os criterios para a selección de selos discográficos e provedores de música de diversos estilos e tendencias para a elaboración do
catálogo de medios sonoros, a partir do estudo de prensa especializada e outras fontes de consulta.

CA3.4 Documentáronse fondos musicais e audiovisuais, clasificándoos na base de datos segundo criterios universais de catalogación e metadatos tales
como autoría, instrumentistas, voces, selo discográfico, data de gravación, estilo, tempo, ambiente, soporte, dat
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Xestionáronse os dereitos de autoría correspondentes ás obras que se desexen incorporar ao catálogo de medios sonoros e visuais que vaian
formar parte do deseño da sesión de animación músico-visual.

CA3.6 Determináronse as necesidades de captación e gravación de determinados sons e elementos visuais orixinais para os incorporar aos catálogos de
medios sonoros e audiovisuais de sesións de animación músico-visual.

CA3.7 Elaboráronse orzamentos para a adquisición de música e material audiovisual, consultando información comercial e equilibrando diversas
capacidades de gasto mediante a previsión de adquisicións.

CA4.1 Definíronse as características das empresas de animación músico-visual que inflúen na elección de disc-jockeys e vídeo-jockeys, analizando a
estrutura, o amaño, a situación, a actividade, o público e os obxectivos.

CA4.2 Determináronse as características e as funcións específicas do equipo humano necesario para o funcionamento permanente dunha sala de
animación músico-visual, tendo en conta a súa tipoloxía, os seus obxectivos e a súa programación.

CA4.3 Determináronse as características da programación da sala, valorando a tipoloxía e as idades do público pretendido, os tipos de sesión, a época
estacional e a oferta musical do contorno.

CA4.4 Elaboráronse as programacións semanal, mensual e de temporada de sesións músico-visuais en discotecas, salas de espectáculos e eventos,
atendendo á oferta do contorno, á dispoñibilidade de disc-jockeys e vídeo-jockeys, ás características do público e á cl

CA4.5 Planificouse e elaborouse a escaleta da actuación de disc-jockeys, vídeo-jockeys e vídeo disc-jockeys residentes e invitados/as nunha sesión de
animación músico-visual, analizando condicionantes da especialización e da simultaneidade de tarefas, e prevend

CA4.6 Programouse a participación de artistas nunha sesión de animación músico-visual, tendo en conta os seus requisitos de rider técnico e os criterios
definitorios da orde de intervención.

CA5.1 Elaborouse o expediente promocional de disc-jockey, vídeo-jockey e light-jockey residente ou invitado/a, en salas de animación músico-visual,
analizando características estilísticas e a traxectoria profesional, e identificáronse posibles reclamos publicit

CA5.2 Elaborouse a promoción dunha sesión de animación músico-visual, identificando reclamos significativos como disc-jockeys, vídeo-jockeys, light-
jockeys, espectáculos e ambiente da sala, e tendo en conta a antelación necesaria, as tarifas, o orzamento dispoñ

CA5.3 Planificouse a promoción da programación dunha sala de animación músico-visual, describindo as accións publicitarias de proximidade, en prensa,
en radio e en medios audiovisuais, e aplicando criterios de finalidade, alcance, medios empregados e duración d

CA5.4 Elaborouse a dinámica de promoción da sesión de animación musical e visual en web e redes sociais, determinando os contidos audiovisuais e
gráficos que se vaian difundir e potenciando a fidelización da clientela mediante a actividade en redes sociais.

CA5.5 Determináronse as técnicas de autopromoción que se vaian empregar na emisión de programas radiofónicos musicais, tendo en conta os
obxectivos de empresa e a audiencia potencial.

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina as características tipolóxicas da música adecuada á sesión de animación musical ou ao programa de radio, anticipando os seus efectos
sobre o público de salas ou a audiencia de radio.
RA4 - Programa as actividades dunha sala de animación músico-visual, definindo temas, estilos e tendencias, e tendo en conta o público, as
características funcionais da sala, os seus recursos humanos e as capacidades estilísticas e comunicativas de disc-jockeys e vídeo-jockeys residentes e
invitados/as.
RA5 - Promove as actividades dunha sala de animación músico-visual ou a programación dunha emisora de radio, valorando a utilización de técnicas de
autopromoción a partir do establecemento de obxectivos empresariais.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Clasificáronse pezas de diversos estilos e tendencias musicais en función da súa adecuación a diferentes tipos de sesión de animación musical e
visual, tendo en conta o xénero, a época, o selo discográfico, os intérpretes, os instrumentistas, o ritmo e a

CA1.3 Determináronse as estruturas rítmicas de pezas musicais que cumpra seleccionar para a sesión mediante a análise de frases, compases e beats
por minuto, clasificando as pezas afíns para unha mestura posterior.

CA1.5 Determináronse os estilos musicais acordes cos criterios de programación dunha emisora de radio nos seus diferentes horarios de emisión,
seleccionando épocas, artistas, selos discográficos e tendencias musicais.

CA1.6 Xustificáronse seleccións musicais adecuadas a diversos programas radiofónicos atendendo aos seus obxectivos comunicativos e expresivos, ás
súas franxas horarias e á variedade de audiencias ás que van destinadas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Planificouse e elaborouse a escaleta da actuación de disc-jockeys, vídeo-jockeys e vídeo disc-jockeys residentes e invitados/as nunha sesión de
animación músico-visual, analizando condicionantes da especialización e da simultaneidade de tarefas, e prevend

CA4.6 Programouse a participación de artistas nunha sesión de animación músico-visual, tendo en conta os seus requisitos de rider técnico e os criterios
definitorios da orde de intervención.

CA5.1 Elaborouse o expediente promocional de disc-jockey, vídeo-jockey e light-jockey residente ou invitado/a, en salas de animación músico-visual,
analizando características estilísticas e a traxectoria profesional, e identificáronse posibles reclamos publicit

CA5.2 Elaborouse a promoción dunha sesión de animación músico-visual, identificando reclamos significativos como disc-jockeys, vídeo-jockeys, light-
jockeys, espectáculos e ambiente da sala, e tendo en conta a antelación necesaria, as tarifas, o orzamento dispoñ

CA5.3 Planificouse a promoción da programación dunha sala de animación músico-visual, describindo as accións publicitarias de proximidade, en prensa,
en radio e en medios audiovisuais, e aplicando criterios de finalidade, alcance, medios empregados e duración d

CA5.4 Elaborouse a dinámica de promoción da sesión de animación musical e visual en web e redes sociais, determinando os contidos audiovisuais e
gráficos que se vaian difundir e potenciando a fidelización da clientela mediante a actividade en redes sociais.

CA5.5 Determináronse as técnicas de autopromoción que se vaian empregar na emisión de programas radiofónicos musicais, tendo en conta os
obxectivos de empresa e a audiencia potencial.

Os contidos mínimos esixibles son:

Elementos do linguaxe musical: estruturas rítmicas baseadas en frases, compases e beats; estruturas tonais; melodía; instrumentación; técnicas

vocais e de execución.

Harmonía, intervalo, escala e acorde. Altura tonal e entoación.

Estrutura dos temas musicais: intro, fraseo, interludio e retrouso.

Caracterización dos estilos musicais: xéneros e subxéneros.

Elementos morfolóxicos da imaxe: punto, liña e forma.

técnicas de composición, equilibrio, dinamismo e unidade.

Avaliación dos valores comunicativos e expresivos da fotografía.

Recursos da linguaxe audiovisual: tamaños de plano, tipo de encadramento e técnicas de movementos de cámara.

Montaxe audiovisual: tipos de montaxe, eixes de acción, regra de 180o e ritmo na montaxe.

Valores expresivos de elementos visuais e música combinados. Impacto emocional sobre o público.

Planificación espacial e funcional de pantallas e superficies de proxección en salas de animación músico-visual.

Planificación do evento en función das características da audiencia.

Técnicas de localización e consulta de fontes de información do mercado discográfico e audiovisual: publicacións periódicas, web, blogs,

buscadores de música e de imaxes, bancos de imaxes, plataformas de distribución musical e redes sociais.

Tipoloxía, características e estrutura funcional de empresas de produción de sesións de animación musical e visual.

Tipoloxía e características de emisoras de radio e de programas musicais.

Lexislación sobre propiedade intelectual e dereitos de emisión e difusión de obras musicais e audiovisuais en salas e en emisoras de radio.

Compilación e preparación de gráficos e fotografías de carácter promocional.

Técnicas de promoción e comunicación en sesións de animación musical e visual.

Medios de difusión e espazos publicitarios: prensa, radio e accións de proximidade.

Promoción de sesións de animación musical e visual na internet: sitio web propio, blogs, foros e redes sociais.

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

Primeira parte da proba

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

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

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

Segunda parte da proba

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

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

programación para esta parte.

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

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

calificadas cun cero nesta segunda parte.

A nota final será a suma do acadado na proba escrita (nun 70%) e na proba práctica (nun 30%).

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba consistirá nun exame escrito.

A proba terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita de 30 preguntas tipo test e 30 de resposta curta que versarán sobre unha mostra

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

O profesor do módulo cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos.

Para poder realizar a segunda parte da proba é necesario superar esta primeira parte. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter

unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Na proba cada pregunta correcta sumará 0,1 puntos e cada pregunta incorrecta restará 0,1 puntos. As respostas se contestar non suman nin

restan puntos.

As instrucións para a realización da proba serán comunicadas por escrito ao comezo da proba (se as condicións o permiten esta parte da proba se

realizará íntegramente a través da aula virtual, senón a proba será escrita).

A duración da primeira parte da proba será de 120 minutos.

4.b) Segunda parte da proba

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

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

establecidos na programación para esta parte.

A segunda parte da proba consiste nun conxunto de exercicios e supostos prácticos, por exemplo exercicios de escoita absoluta e relativa de

temas musicales, de análise e catalogación musical e visual, de planificación de sesións de animación audiovisuais, de análise ou creación de

riders técnicos, e exercicios relacionados coa reaalización de promoción de artistas e eventos.

Esta segunda parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder superala.
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- 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, etc.¿). O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro para aqueles supostos prácticos nos que o

precise.

- A duración para esta proba será de 180 minutos.

Se as dúas partes da proba son superadas a nota final estará composta polo 50% da nota da primeira parte e o 50% da nota da segunda parte.

Se algunha das partes da proba non é superada a nota final será a nota da parte da proba non superada (sempre inferior a 5)
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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 Vídeo disc-jockey e son Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMS01Imaxe 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 (*)

MP1304 Toma e edición dixital de imaxe 02020/2021 0240

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

Profesorado asignado ao módulo PAULA REGUEIRA GUNTÍN,PABLO FRANCISCO GÓMEZ SALA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Axusta e configura dispositivos de visualización, dixitalización e captura, e procede á conversión dixital de imaxes fixas a partir de orixinais
analóxicos.
RA2 - Rexistra imaxes fotográficas e de vídeo para pezas de animación musical e visual, potenciando a súa expresividade mediante recursos da linguaxe
audiovisual e tendo en conta que será difundido simultaneamente cun estilo de música e uns efectos de luminotecnia da sesión.
RA3 - Realiza o tratamento dixital de imaxes de mapa de bits, valorando as súas características e empregando técnicas de xeración, procesamento e
retoque de imaxe fixa.

RA4 - Realiza fotomontaxes de imaxes de mapa de bits, utilizando técnicas e ferramentas específicas de montaxe e edición dixital de imaxe fixa.

RA5 - Realiza o tratamento e a edición de imaxes vectoriais, integrando elementos de distinta natureza e funcionalidade, e utilizando técnicas e
ferramentas específicas de xeración, edición e tratamento vectorial.
RA6 - Edita pezas visuais para sesións de animación músico-visual, aplicando técnicas de creación de secuencias dinámicas de gráficos e imaxes fixas e
de montaxe audiovisual relacionadas coas tendencias musicais.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Calibráronse os dispositivos de visualización, dixitalización e captura, en condicións normalizadas, garantindo a estabilidade na resposta e a
repetitividade dos resultados para cada configuración.

CA1.2 Determinouse a calidade da imaxe ofrecida polos dispositivos de visualización, atendendo a criterios técnicos, realizando medicións de valores
cromáticos (de monitores, pantallas e videoproxectores) e empregando cartas de axuste, baterías de probas e inst

CA1.3 Configuráronse os dispositivos, procedendo ao axuste e a xestión de cor en distintos contornos gráficos e aplicacións, almacenando e activando os
perfís de cor necesarios.

CA1.4 Organizouse o espazo de traballo para configuracións de múltiples monitores e escritorios virtuais, e axustáronse as condicións de iluminación
ambiental e o control de reflexos, cumprindo a normativa aplicable de traballo con pantallas de visualización.

CA1.5 Axustáronse os dispositivos de dixitalización e captura, empregando aplicacións específicas, cartas de cor, patróns estándar ou cuñas propias.

CA2.1 Determináronse as imaxes fotográficas e de vídeo orixinais, para proceder á súa captura, tendo en conta a relación das imaxes coa iluminación da
sala.

CA2.2 Determinouse o soporte de gravación ou captura onde se vaian almacenar as fotografías ou pezas de vídeo que se vaian rexistrar.

CA2.3 Definiuse a posta en escena e os planos en función do proxecto.

CA2.4 Organizáronse no encadramento da toma os elementos e as persoas participantes, en relación co punto de vista da cámara de vídeo ou fotográfica
e o estilo musical da proxección.

CA2.5 Axustáronse na cámara fotográfica ou de vídeo o tamaño de imaxe en píxels, a relación de aspecto, o número de imaxes por segundo, o formato
progresivo ou entrelazado, o tipo de compresión e o formato de gravación, respecto ás necesidades da toma.

CA3.1 Determináronse as características das imaxes fixas requiridas para a elaboración do material visual a partir de guións técnicos, storyboard,
especificacións, maquetas e ordes de produción.

CA3.3 Realizáronse os axustes necesarios de contraste, equilibrio de gris, brillo e saturación, adaptando o resultado ás características do medio ou
soporte final das imaxes.

CA3.4 Elimináronse defectos, impurezas e elementos non desexados, empregando técnicas e ferramentas de retoque dixital de imaxes.

CA3.5 Adaptáronse e axustáronse as imaxes ás características técnicas do medio ou soporte final, garantindo, de ser o caso, o rexistro espazo-temporal e
a continuidade das secuencias de imaxes fixas necesarias para a elaboración do material visual.

CA3.6 Xeráronse imaxes sintéticas, tales como fractais e funcións caóticas iterativas, empregando técnicas de procesamento e xeración algorítmica de
imaxes.

CA3.7 Sistematizouse o proceso de catalogación, nomenclatura e almacenamento das imaxes.

CA4.1 Deseñouse a montaxe que se vaia realizar, determinando as imaxes que a compoñen e definindo o seu tratamento.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.1 Determináronse os elementos necesarios (gráficos, textos, símbolos, logotipos, etc.) para compor a imaxe vectorial, valorando a súa funcionalidade.

CA6.1 Configurouse o proxecto na aplicación de secuenciación dinámica de gráficos e imaxes fixas ou de edición non lineal, considerando o formato
adecuado ao material orixinal e á difusión final, e axustando parámetros de formato tales como tamaño de imaxe en p

CA6.4 Harmonizouse o ton e a cor do loop de vídeo definitivo que se vaia proxectar.

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 e configura dispositivos de visualización, dixitalización e captura, e procede á conversión dixital de imaxes fixas a partir de orixinais
analóxicos.
RA2 - Rexistra imaxes fotográficas e de vídeo para pezas de animación musical e visual, potenciando a súa expresividade mediante recursos da linguaxe
audiovisual e tendo en conta que será difundido simultaneamente cun estilo de música e uns efectos de luminotecnia da sesión.
RA3 - Realiza o tratamento dixital de imaxes de mapa de bits, valorando as súas características e empregando técnicas de xeración, procesamento e
retoque de imaxe fixa.

RA4 - Realiza fotomontaxes de imaxes de mapa de bits, utilizando técnicas e ferramentas específicas de montaxe e edición dixital de imaxe fixa.

RA5 - Realiza o tratamento e a edición de imaxes vectoriais, integrando elementos de distinta natureza e funcionalidade, e utilizando técnicas e
ferramentas específicas de xeración, edición e tratamento vectorial.
RA6 - Edita pezas visuais para sesións de animación músico-visual, aplicando técnicas de creación de secuencias dinámicas de gráficos e imaxes fixas e
de montaxe audiovisual relacionadas coas tendencias musicais.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Calibráronse os dispositivos de visualización, dixitalización e captura, en condicións normalizadas, garantindo a estabilidade na resposta e a
repetitividade dos resultados para cada configuración.

CA1.2 Determinouse a calidade da imaxe ofrecida polos dispositivos de visualización, atendendo a criterios técnicos, realizando medicións de valores
cromáticos (de monitores, pantallas e videoproxectores) e empregando cartas de axuste, baterías de probas e inst

CA1.3 Configuráronse os dispositivos, procedendo ao axuste e a xestión de cor en distintos contornos gráficos e aplicacións, almacenando e activando os
perfís de cor necesarios.

CA1.4 Organizouse o espazo de traballo para configuracións de múltiples monitores e escritorios virtuais, e axustáronse as condicións de iluminación
ambiental e o control de reflexos, cumprindo a normativa aplicable de traballo con pantallas de visualización.

CA1.5 Axustáronse os dispositivos de dixitalización e captura, empregando aplicacións específicas, cartas de cor, patróns estándar ou cuñas propias.

CA1.6 Dixitalizáronse e capturáronse os orixinais analóxicos co encadramento, a escalaxe e a resolución axeitadas, empregando os equipamentos
(escáner e cámara fotográfica) e o software necesario, e valorouse a calidade do resultado.

CA2.1 Determináronse as imaxes fotográficas e de vídeo orixinais, para proceder á súa captura, tendo en conta a relación das imaxes coa iluminación da
sala.

CA2.2 Determinouse o soporte de gravación ou captura onde se vaian almacenar as fotografías ou pezas de vídeo que se vaian rexistrar.

CA2.3 Definiuse a posta en escena e os planos en función do proxecto.

CA2.4 Organizáronse no encadramento da toma os elementos e as persoas participantes, en relación co punto de vista da cámara de vídeo ou fotográfica
e o estilo musical da proxección.

CA2.5 Axustáronse na cámara fotográfica ou de vídeo o tamaño de imaxe en píxels, a relación de aspecto, o número de imaxes por segundo, o formato
progresivo ou entrelazado, o tipo de compresión e o formato de gravación, respecto ás necesidades da toma.

CA2.6 Axustáronse os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación, distancia focal e enfoque en cámaras de vídeo e fotográficas, en
relación coa iluminación da escena que se vaia captar.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.7 Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou de
vídeo.

CA2.8 Rexistráronse con cámara de vídeo e/ou fotográfica as imaxes destinadas á sesión de animación visual, e introducíronse os metadatos coa
información necesaria para a súa identificación.

CA2.9 Localizouse o espazo onde se vaia realizar o rexistro de vídeo ou imaxe.

CA3.2 Corrixíronse dominantes de cor, defectos e outras anomalías dos orixinais analóxicos de imaxe fixa, axustando o modo e a profundidade de cor, a
resolución, as dimensións e o formato mediante a aplicación específica de escanaxe ou de tratamento dixital.

CA3.3 Realizáronse os axustes necesarios de contraste, equilibrio de gris, brillo e saturación, adaptando o resultado ás características do medio ou
soporte final das imaxes.

CA3.4 Elimináronse defectos, impurezas e elementos non desexados, empregando técnicas e ferramentas de retoque dixital de imaxes.

CA3.5 Adaptáronse e axustáronse as imaxes ás características técnicas do medio ou soporte final, garantindo, de ser o caso, o rexistro espazo-temporal e
a continuidade das secuencias de imaxes fixas necesarias para a elaboración do material visual.

CA3.6 Xeráronse imaxes sintéticas, tales como fractais e funcións caóticas iterativas, empregando técnicas de procesamento e xeración algorítmica de
imaxes.

CA3.7 Sistematizouse o proceso de catalogación, nomenclatura e almacenamento das imaxes.

CA3.8 Realizáronse probas intermedias e finais, lanzando o ficheiro dixital obtido e comprobando a súa correcta visualización ou impresión.

CA4.1 Deseñouse a montaxe que se vaia realizar, determinando as imaxes que a compoñen e definindo o seu tratamento.

CA4.2 Modificáronse os elementos necesarios para a fotomontaxe, axustando o seu tamaño, a resolución e o modo de cor.

CA4.3 Axustáronse e harmonizáronse os fondos e os suxeitos da fotomontaxe que se vaia realizar, atendendo ás súas características de composición,
dirección da iluminación, perspectiva (lineal e aérea), tamaño aparente, xustaposición, volume e enfoque diferencia

CA4.4 Organizáronse en capas os elementos da fotomontaxe para facilitar a edición e a composición, realizado as máscaras e os trazados necesarios.

CA4.5 Montáronse panorámicas de imaxes, empregando puntos de control, para establecer conexións entre as imaxes sobre o plano de proxección, e
corrixindo, de ser o caso, erros de paralaxe.

CA4.6 Realizouse a fusión dos elementos da fotomontaxe de xeito imperceptible, evitando os saltos pronunciados de gradación (aliasing) e empregando,
entre outras, técnicas de remapeamento e interpolación.

CA5.2 Trazáronse ou transformáronse en elementos vectoriais as imaxes de mapa de bits, establecendo, de ser o caso, os limiares de corte de
luminosidade, límite de cores ou detección de bordes, e empregando técnicas e ferramentas de vectorización.

CA5.3 Realizáronse as correccións, as transformacións de cor e os efectos de volume nos trazados e nos recheos, empregando técnicas e ferramentas
específicas de manipulación e axuste da cor.

CA5.4 Realizáronse as transformacións xeométricas (rotacións, translacións e escalaxes) e os efectos de perspectiva necesarios, empregando técnicas e
ferramentas específicas de edición vectorial.

CA5.5 Adaptáronse as imaxes vectoriais obtidas ás características do medio ou soporte final, engadindo, de ser o caso, os nodos necesarios e aplanando
as curvas Bézier para a súa exportación, como frames, a aplicacións de control de proxectores láser.

CA6.1 Configurouse o proxecto na aplicación de secuenciación dinámica de gráficos e imaxes fixas ou de edición non lineal, considerando o formato
adecuado ao material orixinal e á difusión final, e axustando parámetros de formato tales como tamaño de imaxe en p

CA6.2 Editáronse os clips de vídeo, as fotografías, os gráficos e os elementos sonoros na liña de tempo do programa de secuenciación dinámica ou de
edición, realizando transicións entre planos e sincronizando, de ser o caso, a duración da imaxe co audio.

CA6.3 Xeráronse rótulos de diversos e estilos no titulador da aplicación de edición non lineal, predeterminando a súa integración coa imaxe no conxunto da
edición.

CA6.4 Harmonizouse o ton e a cor do loop de vídeo definitivo que se vaia proxectar.

CA6.5 Exportouse a serie de imaxes ou o loop de vídeo desde o programa de secuenciación dinámica ou de edición a un ficheiro co formato necesario,
para a súa posterior exhibición.
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MÍNIMOS ESIXIBLES

UD 1. TOMA DE IMAXE

1.1 Configurouse os parámetros en modo manual da cámara fotográfica atendendo os requerimentos técnico e expresivos requeridos

1.2 Organizouse no encadramento os motivos aplicando as regras da composición da imaxe

1.3 Realizouse a exposición correcta na toma das imaxes

1.4 Axustouse os parámetros de temperatura de cor, diafragma, obturación, distancia focal e enfoque en cámaras fotográficas atendendo á

iluminación na escea

2.1  Determinouse as imaxes fotográficas e de vídeo orixinais, para proceder á súa captura, tendo en conta a relación das imaxes coa iluminación

da sala.

2.2 Aplicáronse as técnicas de iluminación básicas a unha escea que así o requira

2.3 Configurar os parámetros de cámara según a  iluminación da escea

2.4 - Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica

ou de vídeo.

UD.3 AXUSTE DIXITAL DA IMAXE FIXA

3.1  Dixitalizáronse e capturáronse os orixinais analóxicos co encadramento, a escala e a resolución axeitadas, empregando os equipamentos

(escáner e cámara fotográfica) e o software necesario, e valorouse a calidade do resultado.

3.4  Corrixíronse dominantes de cor, defectos e outras anomalías dos orixinais analóxicos de imaxe fixa, axustando o modo e a profundidade de

cor, a resolución, as dimensións e o formato mediante a aplicación específica de escanaxe ou de tratamento dixital.

3.5  Realizáronse os axustes necesarios de contraste, equilibrio de gris, brillo e saturación, adaptando o resultado ás características do medio ou

soporte final das imaxes.

3.6  Configuráronse os dispositivos, procedendo ao axuste e a xestión de cor en distintos contornos gráficos e aplicacións, almacenando e

activando os perfís de cor necesarios.

3.7 Determinouse a calidade da imaxe ofrecida polos dispositivos de visualización, atendendo a criterios técnicos, realizando medicións de valores

cromáticos (de monitores, pantallas e videoproxectores) e empregando cartas de axuste, baterías de probas e instrumentos necesarios para facelo.

U.D 4 EDICIÓN DE IMAXE DIXITAL FIXA

4.1 Elimináronse defectos, impurezas e elementos non desexados, empregando técnicas e ferramentas de retoque dixital de imaxes.

4.2 Axustáronse e harmonizáronse os fondos e os suxeitos da fotomontaxe que se vaia realizar, atendendo ás súas características de

composición, dirección da iluminación, perspectiva (lineal e aérea), tamaño aparente, xustaposición, volume e enfoque diferencia.

4.3 Modificáronse os elementos necesarios para a fotomontaxe, axustando o seu tamaño, a resolución e o modo de cor.

4.4 Montáronse panorámicas de imaxes, empregando puntos de control, para establecer conexións entre as imaxes sobre o plano de proxección, e

corrixindo, de ser o caso, erros de paralaxe.

4.5 Realizouse a fusión dos elementos da fotomontaxe de xeito imperceptible, evitando os saltos pronunciados de gradación (aliasing) e

empregando, entre outras, técnicas de remapeamento e interpolación.

U.D 5 REXISTRO DA IMAXE EN MOVEMENTO

5.1  Definiuse a posta en escena e os planos en función do proxecto.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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5.2 Organizáronse no encadramento da toma os elementos e as persoas participantes, en relación co punto de vista da cámara de vídeo ou

fotográfica e o estilo musical da proxección.

5.3 Axustáronse na cámara fotográfica ou de vídeo o tamaño de imaxe en píxels, a relación de aspecto, o número de imaxes por segundo, o

formato progresivo ou entrelazado, o tipo de compresión e o formato de gravación, respecto ás necesidades da toma.

5.4 Axustáronse os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación, distancia focal e enfoque en cámaras de vídeo e fotográficas, en

relación coa iluminación da escena que se vaia captar.

5.5 Rexistráronse con cámara de vídeo e/ou fotográfica as imaxes destinadas á sesión de animación visual, e introducíronse os metadatos coa

información necesaria para a súa identificación.

U.D 6 EDICIÓN E TRATAMENTO DE IMAXES EN MOVEMENTO

6.1 Configurouse o proxecto na aplicación de secuenciación dinámica de gráficos e imaxes fixas ou de edición non lineal, considerando o formato

adecuado ao material orixinal e á difusión final, e axustando parámetros de formato tales como tamaño de imaxe en pixels

6.2 Editáronse os clips de vídeo, as fotografías, os gráficos e os elementos sonoros na liña de tempo do programa de secuenciación dinámica ou

de edición, realizando transicións entre planos e sincronizando, de ser o caso, a duración da imaxe co audio.

6.3 Xeráronse rótulos de diversos e estilos no titulador da aplicación de edición non lineal, predeterminando a súa integración coa imaxe no

conxunto da edición.

6.4 Etalonouse o ton e a cor do loop de vídeo definitivo que se vaia proxectar.

6.5 Exportouse a serie de imaxes ou o loop de vídeo desde o programa de secuenciación dinámica ou de edición a un ficheiro co formato

necesario, para a súa posterior exhibición.

U.D 7 IMAXES VECTORIAIS

7.1 Xeráronse imaxes sintéticas, tales como fractais e funcións caóticas iterativas, empregando técnicas de procesamento e xeración algorítmica

de imaxes.

7.2 Trazáronse ou transformáronse en elementos vectoriais as imaxes de mapa de bits, establecendo, de ser o caso, os limiares de corte de

luminosidade, límite de cores ou detección de bordes, e empregando técnicas e ferramentas de vectorización.

7.3 Realizáronse as transformacións xeométricas (rotacións, translacións e escalaxes) e os efectos de perspectiva necesarios, empregando

técnicas e ferramentas específicas de edición vectorial.

7.4 Adaptáronse as imaxes vectoriais obtidas ás características do medio ou soporte final, engadindo, de ser o caso, os nodos necesarios e

aplanando as curvas Bézier para a súa exportación, como frames, a aplicacións de control de proxectores láser.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Primeira proba:

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

suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte, aplicándose unha penalización negativa

polas preguntas mal contestadas no test de resposta múltiple. O profesor do módulo cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos.

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

da proba será de dúas horas.

Segunda proba:

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

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

establecidos na programación para esta parte.

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

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

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

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

un peso do 50% da nota final.

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

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

da proba.

4.b) Segunda parte da proba

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

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

- Necesítase para desenvolver esta segunda parte: cabinas de edición/postprodución con software específico, equipamento de cámara de

fotografía e vídeo, estudio de fotografía con equipamento de iluminación, aula de informática con equipamento de software de retoque e tratamento

de imaxe dixital, coma o Ilustrator e o photoshop, e Adobe Premiere ou Da Vinci Resolve.

- Os exercicios plantexados terán carácter práctico, por exemplo, facer a toma dunha imaxe con cámara fotográfica dixital, axustala no Adobe

Photoshop, incluila nunha montaxe de imaxe fixa, grabar un vídeo e editalo con Premiere, etc.

As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional.

- 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 un mínimo de 120 minutos.
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