
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

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

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1158 Planificación de cámara en audiovisuais 02021/2022 0133

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

Profesorado asignado ao módulo TERESA BARBERENA FERNÁNDEZ,INMACULADA VILANOVA ROMERO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA4.1 Determinouse o xénero e o formato de programas de televisión na súa fase de planificación.

CA4.2 Valoráronse os elementos da linguaxe audiovisual que o traballo de cámara achega á realización multicámara, a partir da análise de proxectos de
programas de televisión, guións técnicos e escaletas de programas.

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

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

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

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

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

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

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

CA5.3 Prefixouse a orde de rexistro en función das características do medio, as condicións de localizacións ou estudios, os campos de luz e as limitacións
de tempo horario e meteorolóxicas, incluíndoo no plan de traballo.

CA5.4 Coordináronse as operacións de cámara coas actuacións do resto de equipos que interveñan na realización do programa: dirección ou realización,
iluminación, maquinaria, escenografía, caracterización, vestiario e son.

CA5.5 Realizáronse probas de cámara previas á rodaxe ou gravación, coa participación de intérpretes e outros equipos humanos.

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

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

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA4.1 Determinouse o xénero e o formato de programas de televisión na súa fase de planificación.

CA4.2 Valoráronse os elementos da linguaxe audiovisual que o traballo de cámara achega á realización multicámara, a partir da análise de proxectos de
programas de televisión, guións técnicos e escaletas de programas.

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

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

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

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

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

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

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

CA5.3 Prefixouse a orde de rexistro en función das características do medio, as condicións de localizacións ou estudios, os campos de luz e as limitacións
de tempo horario e meteorolóxicas, incluíndoo no plan de traballo.

CA5.4 Coordináronse as operacións de cámara coas actuacións do resto de equipos que interveñan na realización do programa: dirección ou realización,
iluminación, maquinaria, escenografía, caracterización, vestiario e son.

CA5.5 Realizáronse probas de cámara previas á rodaxe ou gravación, coa participación de intérpretes e outros equipos humanos.
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Criterios de avaliación do currículo

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

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

PRIMEIRA PROBA

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

establecidos na programación para esta parte.

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

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

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

SEGUNDA PROBA

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

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

establecidos na programación para esta parte.

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

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

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

taboleiro de anuncios  do centro.

A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte

da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

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

un peso do 60% da nota final.

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

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

da proba.

4.b) Segunda parte da proba

Para acceder a esta segunda proba será obrigartorio acadar unha avaliación positiva na primeira.
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-Consistirá nunha proba de carácter práctico, eliminatoria. Valorarase de 0 a 10, sendo 5 a a nota mínima para superala.

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

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

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

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

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

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

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1159 Toma de imaxe audiovisual 02021/2022 0187

MP1159_12 Operacións de cámara plano a plano 02021/2022 0120

MP1159_22 Operacións de cámara en plató de televisión 02021/2022 067

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ ÁNGEL ALEN AMIL

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo

- 1 -
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1159_22) RA1 - Capta as imaxes de programas de televisión, atendendo a instrucións do control de realización, valorando a obtención da calidade
técnica e expresiva propia dos requisitos dos proxectos de realización multicámara.
(MP1159_12) RA1 - Coloca a cámara nas posicións previstas e efectúa os movementos de cámara pertinentes en rexistros de cine e vídeo, aplicando os
criterios estéticos e expresivos do deseño visual do proxecto.
(MP1159_12) RA2 - Determina a exposición das tomas do proxecto audiovisual para conseguir o estilo visual predefinido, relacionando o axuste dos
parámetros ópticos coas aptitudes dos sensores de imaxe, os requisitos dos dispositivos de almacenamento e as condicións de iluminación.
(MP1159_22) RA2 - Realiza os axustes de control de cámaras na gravación ou emisión de programas de televisión, valorando a obtención de imaxes
tecnicamente correctas, o mantemento da continuidade visual e a consecución do deseño visual pretendido.
(MP1159_12) RA3 - Aplica as técnicas de gravación idóneas en vídeo industrial e educativo, proxectos documentais, ficcións e musicais realizados cunha
soa cámara, diferenciando as características particulares de cada xénero.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1159_12) CA1.1 Determinouse a tipoloxía de planos xunto co punto de vista e ángulo de cámara no lugar do rexistro, seguindo os criterios propios de
dirección ou realización.

(MP1159_22) CA1.1 Adaptáronse as directrices da escaleta matriz dun programa de televisión a partir do desenvolvemento da súa estrutura e os seus
contidos, atendendo a normas e códigos de realización.
   (MP1159_12) CA1.1.1 Determinouse a tipoloxía de planos xunto co punto de vista e ángulo de cámara no lugar do rexistro, seguindo os criterios propios
de dirección ou realización.

   (MP1159_22) CA1.1.1 Definíronse e describíronse as directrices da escaleta matriz dun programa de televisión a partir do desenvolvemento da súa
estrutura e os seus contidos, atendendo a normas e códigos de realización.

(MP1159_12) CA1.2 Efectuáronse diferentes tipos de encadramento, aplicando os criterios técnicos, expresivos e comunicativos adecuados á posta en
escena e ao estilo visual do proxecto.

(MP1159_22) CA1.2 Determináronse os recursos da linguaxe audiovisual que se vaian utilizar na posta en marcha dun proxecto de programa de televisión,
especificando os usos expresivos do encadramento e a composición, así como os recursos de son e de iluminación.
   (MP1159_12) CA1.2.1 Definíronse os diferentes tipos de encadramento, aplicando os criterios técnicos, expresivos e comunicativos adecuados á posta
en escena e ao estilo visual do proxecto.

   (MP1159_22) CA1.2.1 Definíronse e determináronse os recursos da linguaxe audiovisual que se vaian utilizar na posta en marcha dun proxecto de
programa de televisión, especificando os usos expresivos do encadramento e a composición, así como os recursos de son e de iluminación.

(MP1159_12) CA1.3 Aplicáronse os axustes requiridos na toma da imaxe para a formalización das normas compositivas visuais como puntos, liñas,
sección áurea, lei dos terzos, equilibrios e xeometrías.

(MP1159_22) CA1.3 Elaborouse a definición do conxunto de planos e o tipo de encadramentos, posición e movementos de cámara para cada unha das
cámaras na realización de programas de televisión, atendendo ás intencións de realización.
   (MP1159_12) CA1.3.1 Determináronse os axustes requiridos na toma da imaxe para a formalización das normas compositivas visuais como puntos,
liñas, sección áurea, lei dos terzos, equilibrios e xeometrías.

   (MP1159_22) CA1.3.1 Definíronse e describíronse o conxunto de planos e o tipo de encadramentos, posición e movementos de cámara para cada unha
das cámaras na realización de programas de televisión, atendendo ás intencións de realización.

(MP1159_12) CA1.4 Seleccionouse a profundidade de campo adecuada para potenciar a nitidez estética e expresiva de cada imaxe.

(MP1159_22) CA1.4 Xustificouse a elección de cámaras e soportes especiais como cámara en man, steadicam, guindastres e cabezas quentes, en
relación coa descrición de planos establecida.
   (MP1159_22) CA1.4.1 Describíronse os diferentes tipos de cámaras e soportes especiais como cámara en man, steadicam, guindastres e cabezas
quentes, en relación coa descrición de planos establecida.

   (MP1159_12) CA1.4.1 Determinouse a profundidade de campo adecuada para potenciar a nitidez estética e expresiva de cada imaxe.

(MP1159_12) CA1.5 Adaptouse a planificación de posicións e movementos de cámara á posta en escena no espazo do rexistro, adecuando a velocidade
de cada movemento ás necesidades expresivas do proxecto.

(MP1159_22) CA1.5 Realizouse a captación das imaxes de programas de televisión, efectuando encadramentos, movementos de cámara e axustes de
distancias focais e enfoque, seguindo a dinámica da realización televisiva.
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   (MP1159_22) CA1.5.1 Definíronse e describíronse os encadramentos, movementos de cámara e axustes de distancias focais e enfoque de programas
de televisión seguindo a dinámica da realización televisiva.

   (MP1159_12) CA1.5.1 Determinouse a planificación de posicións e movementos de cámara á posta en escena no espazo do rexistro, adecuando a
velocidade de cada movemento ás necesidades expresivas do proxecto.

(MP1159_22) CA1.6 Utilizáronse os equipamentos de intercom e sinais luminosos tally para a comunicación interna das ordes de programa entre o control
de realización e o set de gravación.

(MP1159_12) CA1.6 Aplicáronse as técnicas de rexistro espacial que facilitan a continuidade audiovisual: gradación de escala de planos, regra dos 30
graos, eixes de acción, miradas, direccións de desprazamento, etc.
   (MP1159_12) CA1.6.1 Determináronse as técnicas de rexistro espacial que facilitan a continuidade audiovisual: gradación de escala de planos, regra dos
30 graos, eixes de acción, miradas, direccións de desprazamento, etc.

   (MP1159_22) CA1.6.1 Especificáronse e describíronse os equipamentos de intercom e sinais luminosos tally para a comunicación interna das ordes de
programa entre o control de realización e o set de gravación.

(MP1159_12) CA1.7 Determinouse a duración de cada plano acorde aos parámetros estéticos e expresivos da linguaxe audiovisual.

   (MP1159_12) CA1.7.1 Determinouse a duración de cada plano acorde aos parámetros estéticos e expresivos da linguaxe audiovisual.

(MP1159_22) CA2.1 Efectuáronse os axustes adecuados para a sincronización de todas os sinais de cámara con respecto ao control de realización,
atendendo ás conexións necesarias para o seu correcto funcionamento.

(MP1159_12) CA2.1 Axustouse a exposición mediante os controis de diafragma, obturación e corrección de gama adecuada na cámara de vídeo para
cumprir os requisitos marcados polo deseño expresivo da escena.
   (MP1159_12) CA2.1.1 Determinouse a exposición tendo en conta o diafragma, obturación e corrección de gama adecuada na cámara de vídeo para
cumprir os requisitos marcados polo deseño expresivo da escena.

   (MP1159_22) CA2.1.1 Identificáronse e describíronse os procedementos e os axustes adecuados para a sincronización de todas os sinais de cámara
con respecto ao control de realización, atendendo ás conexións necesarias para o seu correcto funcionamento.

(MP1159_12) CA2.2 Monitorizouse a imaxe mediante o emprego de monitores en forma de onda, vectorscopios, histogramas, patróns Zebra e outras
axudas á monitorización.

(MP1159_22) CA2.2 Analizáronse as posicións das cámaras e as particularidades de iluminación que afectan a cada unha de elas, prevendo actuacións
complexas na dinámica do programa televisivo.
   (MP1159_12) CA2.2.1 Determináronse e definíronse os valores de monitores forma de onda, vectorscopios, histogramas, patróns Zebra e outras axudas
á monitorización respecto a imaxe.

   (MP1159_22) CA2.2.1 Analizáronse , definíronse e planificáronse as posicións das cámaras e as particularidades de iluminación que afectan a cada
unha de elas, prevendo actuacións complexas na dinámica do programa televisivo.

(MP1159_12) CA2.3 Calibráronse todos os monitores de traballo, cumprindo os requisitos de luminosidade, brillo e contraste mediante patróns e cartas de
axuste.

(MP1159_22) CA2.3 Supervisáronse elementos escenográficos e de vestiario para evitar problemas na súa captación polas cámaras, tales como exceso
de reflexión luminosa e moiré.
   (MP1159_22) CA2.3.1 Identificáronse e describíronse os elementos escenográficos e de vestiario que causan problemas na súa captación polas
cámaras, tales como exceso de reflexión luminosa e moiré.

   (MP1159_12) CA2.3.1 Determináronse os procedementos e valores para a calibración dos monitores de traballo, cumprindo os requisitos de
luminosidade, brillo e contraste mediante patróns e cartas de axuste.

(MP1159_12) CA2.4 Analizáronse as razóns de contraste e niveis lumínicos da escena mediante a utilización de exposímetros para o seu correcto rexistro,
segundo as necesidades de rango dinámico.

(MP1159_22) CA2.4 Relacionáronse as condicións de iluminación coas características de marxe de contraste das cámaras, prevendo limitacións no
rendemento tonal e advertindo da conveniencia de retoques de iluminación.
   (MP1159_12) CA2.4.1 Determináronse e calculáronse as razóns de contraste e niveis lumínicos da escena mediante a utilización de exposímetros para
o seu correcto rexistro, segundo as necesidades de rango dinámico.

   (MP1159_22) CA2.4.1 Describíronse e identificáronse as condicións de iluminación relacionándoas coas características de marxe de contraste das
cámaras, prevendo limitacións no rendemento tonal e advertindo da conveniencia de retoques de iluminación.

(MP1159_22) CA2.5 Realizáronse os axustes técnicos das cámaras de televisión a partir dos sinais que proporcionan ao encadrar unha mesma referencia,
actuando sobre as súas unidades de control de cámaras coa axuda de monitores e equipamentos de medida de sinais de vídeo.

(MP1159_12) CA2.5 Adecuáronse os equilibrios tonais da escena, utilizando filtros correctores e convertedores nas fontes lumínicas, para adecuar a
temperatura de cor ás necesidades de cámara, segundo os criterios estéticos marcados no proxecto.
   (MP1159_22) CA2.5.1 Identificáronde e describíronse os diferentes parámetros das unidades de control de cámaras e os monitores e equipamentos de
medida de sinais de vídeo, así como os procedementos para o axuste técnico das cámaras de televisión tendo unha mesma referecia no encadre
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   (MP1159_12) CA2.5.1 Determináronse e definíronse os equilibrios tonais da escena, segundo a utilización de filtros correctores e convertedores nas
fontes lumínicas, para adecuar a temperatura de cor ás necesidades de cámara, segundo os criterios estéticos marcados no proxecto.

(MP1159_22) CA2.6 Realizáronse os axustes de luminancia, crominancia, pedestal, ganancia, detalle e outros parámetros propios da unidade de control
de cámara, conseguindo o equilibrio de todas os sinais e a expresividade visual pretendida.

(MP1159_12) CA2.6 Establecéronse os controis adecuados de equilibrio tonal da escena, efectuando nos equipamentos de rexistro as correspondentes
aplicacións de filtros ND, correctores, presets, balances de branco e negro, e axustes de matrices de cor e detalle.
   (MP1159_12) CA2.6.1 Decidiuse e determinouse o equilibrio tonal da escena, segundo as correspondentes aplicacións de filtros ND, correctores,
presets, balances de branco e negro, e axustes de matrices de cor e detalle.

   (MP1159_22) CA2.6.1 Análizáronse, describíronse e determináronse os axustes de luminancia, crominancia, pedestal, ganancia, detalle e outros
parámetros propios da unidade de control de cámara e as función destos para conseguir o equilibrio de todas os sinais e a expresividade visual pretendida.

(MP1159_22) CA2.7 Examinouse a corrección de enfoque de todas as cámaras, advertindo os posibles errores para a súa corrección na operación de
cada unha de elas.
   (MP1159_22) CA2.7.1 Describíronse as diferentes técnicas, procedimentos e ferramentas para a corrección de enfoque das cámaras.

(MP1159_12) CA3.1 Seleccionouse o proceso de rexistro audiovisual cunha soa cámara a partir da tipoloxía de xénero, a intencionalidade comunicativa e
a intencionalidade expresiva do proxecto.
   (MP1159_12) CA3.1.1 Determinouse e definiuse o proceso de rexistro audiovisual cunha soa cámara a partir da tipoloxía de xénero, a intencionalidade
comunicativa e a intencionalidade expresiva do proxecto.

(MP1159_12) CA3.2 Rexistráronse as tomas para produtos documentais aplicando diversas metodoloxías de representación da realidade e seguindo a
planificación e os criterios de realización predefinidos.
   (MP1159_12) CA3.2.1 Determináronse  e identificáronse as tomas para produtos documentais aplicando diversas metodoloxías de representación da
realidade e seguindo a planificación e os criterios de realización predefinidos.

(MP1159_12) CA3.3 Rexistráronse imaxes cumprindo todos os requisitos necesarios para establecer e desenvolver as características de ficcións
cinematográficas.
   (MP1159_12) CA3.3.1 Definíronse e identificáronse as imaxes características para desenvolver ficcións cinematográficas.

(MP1159_12) CA3.4 Aplicáronse as técnicas de posición de cámara no mantemento da continuidade na resolución de secuencias audiovisuais con
desprazamento de un ou de varios suxeitos.
   (MP1159_12) CA3.4.1 Establecéronse e definíronse as diferentes técnicas de posición de cámara para o mantemento da continuidade na resolución de
secuencias audiovisuais con desprazamento de un ou de varios suxeitos.

(MP1159_12) CA3.5 Establecéronse os procedementos de traballo nas gravacións de vídeos musicais, definindo cada necesidade técnica a partir do
desenvolvemento do proxecto visual e sonoro.
   (MP1159_12) CA3.5.1 Determináronse e detalláronse os procedementos e fluxos de traballo nas gravacións de vídeos musicais, definindo cada
necesidade técnica a partir do desenvolvemento do proxecto visual e sonoro.

(MP1159_12) CA3.6 3.6. Definíronse as fases de traballo nos procesos de animación, controlando as técnicas de stop-motion e time-lapse, e adecuándoas
ás necesidades do proxecto.
   (MP1159_12) CA3.6.1 Establecéronse e describiron detalladamente as fase de traballo nos procesos de animación, controlando as técnicas de stop-
motion e time-lapse, e adecuándoas ás necesidades do proxecto.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1159_22) RA1 - Capta as imaxes de programas de televisión, atendendo a instrucións do control de realización, valorando a obtención da calidade
técnica e expresiva propia dos requisitos dos proxectos de realización multicámara.
(MP1159_12) RA1 - Coloca a cámara nas posicións previstas e efectúa os movementos de cámara pertinentes en rexistros de cine e vídeo, aplicando os
criterios estéticos e expresivos do deseño visual do proxecto.
(MP1159_12) RA2 - Determina a exposición das tomas do proxecto audiovisual para conseguir o estilo visual predefinido, relacionando o axuste dos
parámetros ópticos coas aptitudes dos sensores de imaxe, os requisitos dos dispositivos de almacenamento e as condicións de iluminación.
(MP1159_22) RA2 - Realiza os axustes de control de cámaras na gravación ou emisión de programas de televisión, valorando a obtención de imaxes
tecnicamente correctas, o mantemento da continuidade visual e a consecución do deseño visual pretendido.
(MP1159_12) RA3 - Aplica as técnicas de gravación idóneas en vídeo industrial e educativo, proxectos documentais, ficcións e musicais realizados cunha
soa cámara, diferenciando as características particulares de cada xénero.
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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

(MP1159_22) CA1.1 Adaptáronse as directrices da escaleta matriz dun programa de televisión a partir do desenvolvemento da súa estrutura e os seus
contidos, atendendo a normas e códigos de realización.

(MP1159_12) CA1.1 Determinouse a tipoloxía de planos xunto co punto de vista e ángulo de cámara no lugar do rexistro, seguindo os criterios propios de
dirección ou realización.
   (MP1159_12) CA1.1.2 Realizouse o rexistro de umaxes das diferentes tipoloxías de planos co punto de vista e ángulo de cámara no lugar do rexistro,
seguindo os criterios propios de dirección ou realización.

   (MP1159_22) CA1.1.2 Desenvolvéronse as directrices da escaleta matriz dun programa de televisión en relación coa súa estrutura e os seus contidos,
atendendo a criterios de realización

(MP1159_12) CA1.2 Efectuáronse diferentes tipos de encadramento, aplicando os criterios técnicos, expresivos e comunicativos adecuados á posta en
escena e ao estilo visual do proxecto.

(MP1159_22) CA1.2 Determináronse os recursos da linguaxe audiovisual que se vaian utilizar na posta en marcha dun proxecto de programa de televisión,
especificando os usos expresivos do encadramento e a composición, así como os recursos de son e de iluminación.
   (MP1159_12) CA1.2.2 Realizáronse os diferentes tipos de encadramento, aplicando os criterios técnicos, expresivos e comunicativos adecuados á posta
en escena e ao estilo visual do proxecto.

   (MP1159_22) CA1.2.2 Aplicáronse no rexistro das imaxes os recursos da linguaxe audioivusual dun proxecto de programa de televisión en relación a os
usos expresivos do encadramento

(MP1159_22) CA1.3 Elaborouse a definición do conxunto de planos e o tipo de encadramentos, posición e movementos de cámara para cada unha das
cámaras na realización de programas de televisión, atendendo ás intencións de realización.

(MP1159_12) CA1.3 Aplicáronse os axustes requiridos na toma da imaxe para a formalización das normas compositivas visuais como puntos, liñas,
sección áurea, lei dos terzos, equilibrios e xeometrías.
   (MP1159_22) CA1.3.2 Realizouse a toma de imaxe do conxunto de planos  atendendo ao tipo de encadramentos, posición e movementos de cámara
para cada unha das cámaras na realización de programas de televisión, segundo os criterios de realización.

   (MP1159_12) CA1.3.2 Realizáronse os axustes requiridos na toma da imaxe para a formalización das normas compositivas visuais como puntos, liñas,
sección áurea, lei dos terzos, equilibrios e xeometrías.

(MP1159_12) CA1.4 Seleccionouse a profundidade de campo adecuada para potenciar a nitidez estética e expresiva de cada imaxe.

(MP1159_22) CA1.4 Xustificouse a elección de cámaras e soportes especiais como cámara en man, steadicam, guindastres e cabezas quentes, en
relación coa descrición de planos establecida.
   (MP1159_12) CA1.4.2 Aplicouse a profundidade de campo adecuada para potenciar a nitidez estética e expresiva de cada imaxe.

   (MP1159_22) CA1.4.2 Manipuláronse na toma de imaxe audiovisual os diferentes tipos de cámaras e soportes especiais como cámara en man,
steadicam, guindastres e cabezas quentes, en relación coa descrición de planos establecida.

(MP1159_12) CA1.5 Adaptouse a planificación de posicións e movementos de cámara á posta en escena no espazo do rexistro, adecuando a velocidade
de cada movemento ás necesidades expresivas do proxecto.

(MP1159_22) CA1.5 Realizouse a captación das imaxes de programas de televisión, efectuando encadramentos, movementos de cámara e axustes de
distancias focais e enfoque, seguindo a dinámica da realización televisiva.
   (MP1159_22) CA1.5.2 Realizouse a captación das imaxes de programas de televisión, efectuando encadramentos, movementos de cámara e axustes de
distancias focais e enfoque, seguindo a dinámica da realización televisiva.

   (MP1159_12) CA1.5.2 Executouse a planificación de posicións e movementos de cámara á posta en escena no espazo do rexistro, adecuando a
velocidade de cada movemento ás necesidades expresivas do proxecto.

(MP1159_12) CA1.6 Aplicáronse as técnicas de rexistro espacial que facilitan a continuidade audiovisual: gradación de escala de planos, regra dos 30
graos, eixes de acción, miradas, direccións de desprazamento, etc.

(MP1159_22) CA1.6 Utilizáronse os equipamentos de intercom e sinais luminosos tally para a comunicación interna das ordes de programa entre o control
de realización e o set de gravación.
   (MP1159_22) CA1.6.2 Empregáronse os equipamentos de intercom e sinais luminosos tally para a comunicación interna das ordes de programa entre o
control de realización e o set de gravación.

   (MP1159_12) CA1.6.2 Aplicáronse as técnicas de rexistro espacial que facilitan a continuidade audiovisual: gradación de escala de planos, regra dos 30
graos, eixes de acción, miradas, direccións de desprazamento, etc.

(MP1159_12) CA1.7 Determinouse a duración de cada plano acorde aos parámetros estéticos e expresivos da linguaxe audiovisual.

   (MP1159_12) CA1.7.2 Realizouse a gravación de cada plano coa duración acorde aos parámetros estéticos e expresivos da linguaxe audiovisual.
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(MP1159_22) CA2.1 Efectuáronse os axustes adecuados para a sincronización de todas os sinais de cámara con respecto ao control de realización,
atendendo ás conexións necesarias para o seu correcto funcionamento.

(MP1159_12) CA2.1 Axustouse a exposición mediante os controis de diafragma, obturación e corrección de gama adecuada na cámara de vídeo para
cumprir os requisitos marcados polo deseño expresivo da escena.
   (MP1159_12) CA2.1.2 Realizouse a exposición mediante o axuste dos controis de diafragma, obturación e corrección de gama adecuada na cámara de
vídeo para cumprir os requisitos marcados polo deseño expresivo da escena.

   (MP1159_22) CA2.1.2 Realizáronse os axustes adecuados para a sincronización de todas os sinais de cámara con respecto ao control de realización,
atendendo ás conexións necesarias para o seu correcto funcionamento

(MP1159_22) CA2.2 Analizáronse as posicións das cámaras e as particularidades de iluminación que afectan a cada unha de elas, prevendo actuacións
complexas na dinámica do programa televisivo.

(MP1159_12) CA2.2 Monitorizouse a imaxe mediante o emprego de monitores en forma de onda, vectorscopios, histogramas, patróns Zebra e outras
axudas á monitorización.
   (MP1159_22) CA2.2.2 Axustáronse as posicións das cámaras e as particularidades de iluminación que afectan a cada unha de elas, prevendo
actuacións complexas na dinámica do programa televisivo.

   (MP1159_12) CA2.2.2 Monitorizouse a imaxe mediante o emprego de monitores en forma de onda, vectorscopios, histogramas, patróns Zebra e outras
axudas á monitorización.

(MP1159_12) CA2.3 Calibráronse todos os monitores de traballo, cumprindo os requisitos de luminosidade, brillo e contraste mediante patróns e cartas de
axuste.

(MP1159_22) CA2.3 Supervisáronse elementos escenográficos e de vestiario para evitar problemas na súa captación polas cámaras, tales como exceso
de reflexión luminosa e moiré.
   (MP1159_12) CA2.3.2 Realizouse a calibración dos monitores de traballo, cumprindo os requisitos de luminosidade, brillo e contraste mediante patróns e
cartas de axuste.

   (MP1159_22) CA2.3.2 Aplicáronse as medidas necesarias para evitar problemas na captación das cámaras como o exceso de reflexión luminosa e
moiré respecto a elementos escenográficos e de vestiario .

(MP1159_22) CA2.4 Relacionáronse as condicións de iluminación coas características de marxe de contraste das cámaras, prevendo limitacións no
rendemento tonal e advertindo da conveniencia de retoques de iluminación.

(MP1159_12) CA2.4 Analizáronse as razóns de contraste e niveis lumínicos da escena mediante a utilización de exposímetros para o seu correcto rexistro,
segundo as necesidades de rango dinámico.
   (MP1159_12) CA2.4.2 Realizouse a medida das razóns de contraste e niveis lumínicos da escena mediante a utilización de exposímetros para o seu
correcto rexistro, segundo as necesidades de rango dinámico.

   (MP1159_22) CA2.4.2 Axustáronse os parámetros da cámara para a adecuación do rendemento tonal destas respecto as condicións de iluminación

(MP1159_22) CA2.5 Realizáronse os axustes técnicos das cámaras de televisión a partir dos sinais que proporcionan ao encadrar unha mesma referencia,
actuando sobre as súas unidades de control de cámaras coa axuda de monitores e equipamentos de medida de sinais de vídeo.

(MP1159_12) CA2.5 Adecuáronse os equilibrios tonais da escena, utilizando filtros correctores e convertedores nas fontes lumínicas, para adecuar a
temperatura de cor ás necesidades de cámara, segundo os criterios estéticos marcados no proxecto.
   (MP1159_22) CA2.5.2 Aplicáronse os axustes técnicos nas cámaras de televisión a partir dos sinais que proporcionan ao encadrar unha mesma
referencia, actuando sobre as súas unidades de control de cámaras coa axuda de monitores e equipamentos de medida de sinais de vídeo.

   (MP1159_12) CA2.5.2 Axustáronse os equilibrios tonais da escena, utilizando filtros correctores e convertedores nas fontes lumínicas, para adecuar a
temperatura de cor ás necesidades de cámara, segundo os criterios estéticos marcados no proxecto.

(MP1159_22) CA2.6 Realizáronse os axustes de luminancia, crominancia, pedestal, ganancia, detalle e outros parámetros propios da unidade de control
de cámara, conseguindo o equilibrio de todas os sinais e a expresividade visual pretendida.

(MP1159_12) CA2.6 Establecéronse os controis adecuados de equilibrio tonal da escena, efectuando nos equipamentos de rexistro as correspondentes
aplicacións de filtros ND, correctores, presets, balances de branco e negro, e axustes de matrices de cor e detalle.
   (MP1159_12) CA2.6.2 Realizáronse os controis  e axustes adecuados de equilibrio tonal da escena, efectuando nos equipamentos de rexistro as
correspondentes aplicacións de filtros ND, correctores, presets, balances de branco e negro, e axustes de matrices de cor e detalle.

   (MP1159_22) CA2.6.2 Efectuáronse os axustes de luminancia, crominancia, pedestal, ganancia, detalle e outros parámetros propios da unidade de
control de cámara, conseguindo o equilibrio de todas os sinais e a expresividade visual pretendida

(MP1159_22) CA2.7 Examinouse a corrección de enfoque de todas as cámaras, advertindo os posibles errores para a súa corrección na operación de
cada unha de elas.
   (MP1159_22) CA2.7.2 Realizouse e analizouse  a corrección de enfoque de todas as cámaras, advertindo os posibles errores para a súa corrección na
operación de cada unha de elas.

(MP1159_12) CA3.1 Seleccionouse o proceso de rexistro audiovisual cunha soa cámara a partir da tipoloxía de xénero, a intencionalidade comunicativa e
a intencionalidade expresiva do proxecto.
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Criterios de avaliación do currículo

   (MP1159_12) CA3.1.2 Realizouse o proceso de rexistro audiovisual cunha soa cámara a partir da tipoloxía de xénero, a intencionalidade comunicativa e
a intencionalidade expresiva do proxecto.

(MP1159_12) CA3.2 Rexistráronse as tomas para produtos documentais aplicando diversas metodoloxías de representación da realidade e seguindo a
planificación e os criterios de realización predefinidos.
   (MP1159_12) CA3.2.2 Realizáronse as tomas de imaxe para produtos documentais aplicando diversas metodoloxías de representación da realidade e
seguindo a planificación e os criterios de realización predefinidos.

(MP1159_12) CA3.3 Rexistráronse imaxes cumprindo todos os requisitos necesarios para establecer e desenvolver as características de ficcións
cinematográficas.
   (MP1159_12) CA3.3.2 Realizouse o rexistro das imaxes cumprindo todos os requisitos necesarios para establecer e desenvolver as características de
ficcións cinematográficas.

(MP1159_12) CA3.4 Aplicáronse as técnicas de posición de cámara no mantemento da continuidade na resolución de secuencias audiovisuais con
desprazamento de un ou de varios suxeitos.
   (MP1159_12) CA3.4.2 Aplicáronse as técnicas de posición de cámara na toma de imaxe para o mantemento da continuidade na resolución de
secuencias audiovisuais con desprazamento de un ou de varios suxeitos.

(MP1159_12) CA3.5 Establecéronse os procedementos de traballo nas gravacións de vídeos musicais, definindo cada necesidade técnica a partir do
desenvolvemento do proxecto visual e sonoro.
   (MP1159_12) CA3.5.2 Aplicáronse na toma de imaxe os procedementos e fluxos de traballo adecuados para as gravacións de vídeos musicais a partir
dos requerimentos técnicos do proxecto visual e sonoro

(MP1159_12) CA3.6 3.6. Definíronse as fases de traballo nos procesos de animación, controlando as técnicas de stop-motion e time-lapse, e adecuándoas
ás necesidades do proxecto.
   (MP1159_12) CA3.6.2 Realizouse a toma de imaxe para animación coas técnicas de stop-motion e time-lapse adecuándoas ás necesidades do
proxecto.

MÍNIMOS EXIXIBLES

Unidade didáctica 1 (proba teórica)

               Unidade formativa 1

CA1.2 -  Efectuáronse diferentes tipos de encadramento, aplicando os criterios técnicos, expresivos e comunicativos adecuados á posta en escena

e ao estilo visual do proxecto.

    CA1.2.1 -  Definíronse os diferentes tipos de encadramento, aplicando os criterios técnicos, expresivos e comunicativos adecuados á posta en

escena e ao estilo visual do proxecto.

CA1.3 -  Aplicáronse os axustes requiridos na toma da imaxe para a formalización das normas compositivas visuais como puntos, liñas, sección

áurea, lei dos terzos, equilibrios e xeometrías.

    CA1.3.1 -  Determináronse os axustes requiridos na toma da imaxe para a formalización das normas compositivas visuais como puntos, liñas,

sección áurea, lei dos terzos, equilibrios e xeometrías.

CA1.5 -  Adaptouse a planificación de posicións e movementos de cámara á posta en escena no espazo do rexistro, adecuando a velocidade de

cada movemento ás necesidades expresivas do proxecto.

    CA1.5.1 -  Determinouse a planificación de posicións e movementos de cámara á posta en escena no espazo do rexistro, adecuando a

velocidade de cada movemento ás necesidades expresivas do proxecto.

CA1.6 -  Aplicáronse as técnicas de rexistro espacial que facilitan a continuidade audiovisual: gradación de escala de planos, regra dos 30 graos,

eixes de acción, miradas, direccións de desprazamento, etc.

    CA1.6.1 -  Determináronse as técnicas de rexistro espacial que facilitan a continuidade audiovisual: gradación de escala de planos, regra dos 30

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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graos, eixes de acción, miradas, direccións de desprazamento, etc.

CA1.7 -  Determinouse a duración de cada plano acorde aos parámetros estéticos e expresivos da linguaxe audiovisual.

    CA1.7.1 -  Determinouse a duración de cada plano acorde aos parámetros estéticos e expresivos da linguaxe audiovisual.

CA2.1 -  Axustouse a exposición mediante os controis de diafragma, obturación e corrección de gama adecuada na cámara de vídeo para cumprir

os requisitos marcados polo deseño expresivo da escena.

    CA2.1.1 -  Determinouse a exposición tendo en conta o diafragma, obturación e corrección de gama adecuada na cámara de vídeo para cumprir

os requisitos marcados polo deseño expresivo da escena.

CA2.2 -  Monitorizouse a imaxe mediante o emprego de monitores en forma de onda, vectorscopios, histogramas, patróns Zebra e outras axudas á

monitorización.

    CA2.2.1 -  Determináronse e definíronse os valores de monitores forma de onda, vectorscopios, histogramas, patróns Zebra e outras axudas á

monitorización respecto a imaxe.

CA3.1 -  Seleccionouse o proceso de rexistro audiovisual cunha soa cámara a partir da tipoloxía de xénero, a intencionalidade comunicativa e a

intencionalidade expresiva do proxecto.

    CA3.1.1 -  Determinouse e definiuse o proceso de rexistro audiovisual cunha soa cámara a partir da tipoloxía de xénero, a intencionalidade

comunicativa e a intencionalidade expresiva do proxecto.

CA3.3 -  Rexistráronse imaxes cumprindo todos os requisitos necesarios para establecer e desenvolver as características de ficcións

cinematográficas.

    CA3.3.1 -  Definíronse e identificáronse as imaxes características para desenvolver ficcións cinematográficas.

               Unidade formativa 2

CA1.3 -  Elaborouse a definición do conxunto de planos e o tipo de encadramentos, posición e movementos de cámara para cada unha das

cámaras na realización de programas de televisión, atendendo ás intencións de realización.

    CA1.3.1 -  Definíronse e describíronse o conxunto de planos e o tipo de encadramentos, posición e movementos de cámara para cada unha das

cámaras na realización de programas de televisión, atendendo ás intencións de realización.

CA1.4 -  Xustificouse a elección de cámaras e soportes especiais como cámara en man, steadicam, guindastres e cabezas quentes, en relación

coa descrición de planos establecida.

    CA1.4.1 -  Describíronse os diferentes tipos de cámaras e soportes especiais como cámara en man, steadicam, guindastres e cabezas quentes,

en relación coa descrición de planos establecida.

CA1.5 -  Realizouse a captación das imaxes de programas de televisión, efectuando encadramentos, movementos de cámara e axustes de

distancias focais e enfoque, seguindo a dinámica da realización televisiva.

    CA1.5.1 -  Definíronse e describíronse os encadramentos, movementos de cámara e axustes de distancias focais e enfoque de programas de

televisión seguindo a dinámica da realización televisiva.

CA2.2 -  Analizáronse as posicións das cámaras e as particularidades de iluminación que afectan a cada unha de elas, prevendo actuacións

complexas na dinámica do programa televisivo.

    CA2.2.1 -  Analizáronse , definíronse e planificáronse as posicións das cámaras e as particularidades de iluminación que afectan a cada unha de

elas, prevendo actuacións complexas na dinámica do programa televisivo.

CA2.3 -  Supervisáronse elementos escenográficos e de vestiario para evitar problemas na súa captación polas cámaras, tales como exceso de

reflexión luminosa e moiré.

    CA2.3.1 -  Identificáronse e describíronse os elementos escenográficos e de vestiario que causan problemas na súa captación polas cámaras,

tales como exceso de reflexión luminosa e moiré.

CA2.4 -  Relacionáronse as condicións de iluminación coas características de marxe de contraste das cámaras, prevendo limitacións no

rendemento tonal e advertindo da conveniencia de retoques de iluminación.

    CA2.4.1 -  Describíronse e identificáronse as condicións de iluminación relacionándoas coas características de marxe de contraste das cámaras,

prevendo limitacións no rendemento tonal e advertindo da conveniencia de retoques de iluminación.

CA2.5 -  Realizáronse os axustes técnicos das cámaras de televisión a partir dos sinais que proporcionan ao encadrar unha mesma referencia,
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actuando sobre as súas unidades de control de cámaras coa axuda de monitores e equipamentos de medida de sinais de vídeo.

    CA2.5.1 -  Identificáronde e describíronse os diferentes parámetros das unidades de control de cámaras e os monitores e equipamentos de

medida de sinais de vídeo, así como os procedementos para o axuste técnico das cámaras de televisión tendo unha

               mesma referecia no encadre

CA2.6 -  Realizáronse os axustes de luminancia, crominancia, pedestal, ganancia, detalle e outros parámetros propios da unidade de control de

cámara, conseguindo o equilibrio de todas os sinais e a expresividade visual pretendida.

    CA2.6.1 -  Análizáronse, describíronse e determináronse os axustes de luminancia, crominancia, pedestal, ganancia, detalle e outros parámetros

propios da unidade de control de cámara e as función destos para conseguir o equilibrio de todas os sinais e a

              expresividade visual pretendida.

CA2.7 -  Examinouse a corrección de enfoque de todas as cámaras, advertindo os posibles errores para a súa corrección na operación de cada

unha de elas.

    CA2.7.1 -  Describíronse as diferentes técnicas, procedimentos e ferramentas para a corrección de enfoque das cámaras.

Unidade didáctica 2 (proba práctica)

               Unidade formativa 1

CA1.1 -  Determinouse a tipoloxía de planos xunto co punto de vista e ángulo de cámara no lugar do rexistro, seguindo os criterios propios de

dirección ou realización.

    CA1.1.2 -  Realizouse o rexistro de umaxes das diferentes tipoloxías de planos co punto de vista e ángulo de cámara no lugar do rexistro,

seguindo os criterios propios de dirección ou realización.

CA1.2 -  Efectuáronse diferentes tipos de encadramento, aplicando os criterios técnicos, expresivos e comunicativos adecuados á posta en escena

e ao estilo visual do proxecto.

    CA1.2.2 -  Realizáronse os diferentes tipos de encadramento, aplicando os criterios técnicos, expresivos e comunicativos adecuados á posta en

escena e ao estilo visual do proxecto.

CA1.3 -  Aplicáronse os axustes requiridos na toma da imaxe para a formalización das normas compositivas visuais como puntos, liñas, sección

áurea, lei dos terzos, equilibrios e xeometrías.

    CA1.3.2 -  Realizáronse os axustes requiridos na toma da imaxe para a formalización das normas compositivas visuais como puntos, liñas,

sección áurea, lei dos terzos, equilibrios e xeometrías.

CA1.4 -  Seleccionouse a profundidade de campo adecuada para potenciar a nitidez estética e expresiva de cada imaxe.

    CA1.4.2 -  Aplicouse a profundidade de campo adecuada para potenciar a nitidez estética e expresiva de cada imaxe.

CA1.5 -  Adaptouse a planificación de posicións e movementos de cámara á posta en escena no espazo do rexistro, adecuando a velocidade de

cada movemento ás necesidades expresivas do proxecto.

    CA1.5.2 -  Executouse a planificación de posicións e movementos de cámara á posta en escena no espazo do rexistro, adecuando a velocidade

de cada movemento ás necesidades expresivas do proxecto.

CA1.6 -  Aplicáronse as técnicas de rexistro espacial que facilitan a continuidade audiovisual: gradación de escala de planos, regra dos 30 graos,

eixes de acción, miradas, direccións de desprazamento, etc.

    CA1.6.2 -  Aplicáronse as técnicas de rexistro espacial que facilitan a continuidade audiovisual: gradación de escala de planos, regra dos 30

graos, eixes de acción, miradas, direccións de desprazamento, etc.

CA1.7 -  Determinouse a duración de cada plano acorde aos parámetros estéticos e expresivos da linguaxe audiovisual.

    CA1.7.2 -  Realizouse a gravación de cada plano coa duración acorde aos parámetros estéticos e expresivos da linguaxe audiovisual.

CA2.1 -  Axustouse a exposición mediante os controis de diafragma, obturación e corrección de gama adecuada na cámara de vídeo para cumprir

os requisitos marcados polo deseño expresivo da escena.

    CA2.1.2 -  Realizouse a exposición mediante o axuste dos controis de diafragma, obturación e corrección de gama adecuada na cámara de

vídeo para cumprir os requisitos marcados polo deseño expresivo da escena.

CA2.2 -  Monitorizouse a imaxe mediante o emprego de monitores en forma de onda, vectorscopios, histogramas, patróns Zebra e outras axudas á

monitorización.
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    CA2.2.2 -  Monitorizouse a imaxe mediante o emprego de monitores en forma de onda, vectorscopios, histogramas, patróns Zebra e outras

axudas á monitorización.

CA2.4 -  Analizáronse as razóns de contraste e niveis lumínicos da escena mediante a utilización de exposímetros para o seu correcto rexistro,

segundo as necesidades de rango dinámico.

    CA2.4.2 -  Realizouse a medida das razóns de contraste e niveis lumínicos da escena mediante a utilización de exposímetros para o seu

correcto rexistro, segundo as necesidades de rango dinámico.

CA2.6 -  Establecéronse os controis adecuados de equilibrio tonal da escena, efectuando nos equipamentos de rexistro as correspondentes

aplicacións de filtros ND, correctores, presets, balances de branco e negro, e axustes de matrices de cor e detalle.

    CA2.6.2 -  Realizáronse os controis e axustes adecuados de equilibrio tonal da escena, efectuando nos equipamentos de rexistro as

correspondentes aplicacións de filtros ND, correctores, presets, balances de branco e negro, e axustes de matrices de cor e

               detalle.

CA3.1 -  Seleccionouse o proceso de rexistro audiovisual cunha soa cámara a partir da tipoloxía de xénero, a intencionalidade comunicativa e a

intencionalidade expresiva do proxecto.

    CA3.1.2 -  Realizouse o proceso de rexistro audiovisual cunha soa cámara a partir da tipoloxía de xénero, a intencionalidade comunicativa e a

intencionalidade expresiva do proxecto.

CA3.3 -  Rexistráronse imaxes cumprindo todos os requisitos necesarios para establecer e desenvolver as características de ficcións

cinematográficas.

    CA3.3.2 -  Realizouse o rexistro das imaxes cumprindo todos os requisitos necesarios para establecer e desenvolver as características de

ficcións cinematográficas.

CA3.5 -  Establecéronse os procedementos de traballo nas gravacións de vídeos musicais, definindo cada necesidade técnica a partir do

desenvolvemento do proxecto visual e sonoro.

               Unidade formativa 2

CA1.1 -  Adaptáronse as directrices da escaleta matriz dun programa de televisión a partir do desenvolvemento da súa estrutura e os seus

contidos, atendendo a normas e códigos de realización.

    CA1.1.2 -  Desenvolvéronse as directrices da escaleta matriz dun programa de televisión en relación coa súa estrutura e os seus contidos,

atendendo a criterios de realización

CA1.2 -  Determináronse os recursos da linguaxe audiovisual que se vaian utilizar na posta en marcha dun proxecto de programa de televisión,

especificando os usos expresivos do encadramento e a composición, así como os recursos de son e de iluminación.

    CA1.2.2 -  Aplicáronse no rexistro das imaxes os recursos da linguaxe audioivusual dun proxecto de programa de televisión en relación a os

usos expresivos do encadramento

CA1.4 -  Xustificouse a elección de cámaras e soportes especiais como cámara en man, steadicam, guindastres e cabezas quentes, en relación

coa descrición de planos establecida.

    CA1.4.2 -  Manipuláronse na toma de imaxe audiovisual os diferentes tipos de cámaras e soportes especiais como cámara en man, steadicam,

guindastres e cabezas quentes, en relación coa descrición de planos establecida.

CA1.5 -  Realizouse a captación das imaxes de programas de televisión, efectuando encadramentos, movementos de cámara e axustes de

distancias focais e enfoque, seguindo a dinámica da realización televisiva.

    CA1.5.2 -  Realizouse a captación das imaxes de programas de televisión, efectuando encadramentos, movementos de cámara e axustes de

distancias focais e enfoque, seguindo a dinámica da realización televisiva.

CA2.2 -  Analizáronse as posicións das cámaras e as particularidades de iluminación que afectan a cada unha de elas, prevendo actuacións

complexas na dinámica do programa televisivo.

    CA2.2.2 -  Axustáronse as posicións das cámaras e as particularidades de iluminación que afectan a cada unha de elas, prevendo actuacións

complexas na dinámica do programa televisivo.

CA2.4 -  Relacionáronse as condicións de iluminación coas características de marxe de contraste das cámaras, prevendo limitacións no

rendemento tonal e advertindo da conveniencia de retoques de iluminación.
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    CA2.4.2 -  Axustáronse os parámetros da cámara para a adecuación do rendemento tonal destas respecto as condicións de iluminación

CA2.5 -  Realizáronse os axustes técnicos das cámaras de televisión a partir dos sinais que proporcionan ao encadrar unha mesma referencia,

actuando sobre as súas unidades de control de cámaras coa axuda de monitores e equipamentos de medida de sinais de vídeo.

    CA2.5.2 -  Aplicáronse os axustes técnicos nas cámaras de televisión a partir dos sinais que proporcionan ao encadrar unha mesma referencia,

actuando sobre as súas unidades de control de cámaras coa axuda de monitores e equipamentos de medida de

              sinais de vídeo.

CA2.6 -  Realizáronse os axustes de luminancia, crominancia, pedestal, ganancia, detalle e outros parámetros propios da unidade de control de

cámara, conseguindo o equilibrio de todas os sinais e a expresividade visual pretendida.

    CA2.6.2 -  Efectuáronse os axustes de luminancia, crominancia, pedestal, ganancia, detalle e outros parámetros propios da unidade de control

de cámara, conseguindo o equilibrio de todas os sinais e a expresividade visual pretendida

CA2.7 -  Examinouse a corrección de enfoque de todas as cámaras, advertindo os posibles errores para a súa corrección na operación de cada

unha de elas.

    CA2.7.2 -  Realizouse e analizouse a corrección de enfoque de todas as cámaras, advertindo os posibles errores para a súa corrección na

operación de cada unha de elas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A nota final necesaria para superar o módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a

puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Proba teórica:

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

ambas unidades formativas.

- A unidade formativa 1 terá un mínimo do 40% das cuestións da proba teórica, a unidade formativa 2 terá un mínimo do 40% das cuestión da

proba teórica. O 20% restante será variable.

- A proba valorarase de 0 a 10 puntos, tendo que obter un  mínimo de 5 puntos para conseguir o aprobado.

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

- A duración da proba será de 90 minutos.

A proba terá carácter eliminatorio, para poder realizar a proba práctica (segunda parte de proba) é necesario ter superada a primeira parte da

proba (proba teórica).

4.b) Segunda parte da proba

Proba práctica:

- Para poder realizar a proba práctica (segunda parte de proba) é necesario ter superada a primeira parte da proba (proba teórica).

- A proba terá carácter eliminatorio e constará de o desenvolvemento de un ou varios supostos prácticos relativos ao:

   - Rexistro (filmación, gravación) de imaxes audiovisuais con diferentes cámaras en diferentes condicións, formatos, técnicas, encadres, soportes
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de rexistro, etc.

   - Rexistro (filmación, gravación) de imaxes audiovisuais establecidas nun guión ou escaleta.

   - Axuste dos parámetros de cámara: exposición, foco, gamma, Knee, Balance de brancos, balance de negros, shutter, foco, formatos, codecs e

demais axustes para o correcto rexistro de imaxes audiovisuais.

   - Axuste da CCU e das cámaras de plató en diferentes condicións.

   - Axuste e manexo das distintas ferramentas de monitorización da sinal de vídeo para o control da exposición e colorimetría: monitor forma de

onda, vectorscopio, false color, histograma, zebras, cartas de grises, cartas de cor.

   - Gravación de imaxes con diferentes soportes de cámara.

- A proba valorarase de 0 a 10 puntos, tendo que obter un  mínimo de 5 puntos para conseguir o aprobado.

- A duración da proba será de 150 minutos.

- As persoas que non superen a primeira parte da proba (proba teórica) serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

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

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1160 Proxectos de iluminación 02021/2022 0105

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

Profesorado asignado ao módulo MARCELINO PRIETO PÉREZ,XACOBE GONZÁLEZ ÁLVAREZ,IRENE SEARA ORO (Subst.),PABLO
FRANCISCO GÓMEZ SALA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O alumnado deberá alcanzar os seguintes mínimos exixibles:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Criterios de cualificación:

PRIMEIRA PROBA

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

establecidos na programación para esta parte.

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

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

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

SEGUNDA PROBA

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

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

establecidos na programación para esta parte.

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

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

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

taboleiro de anuncios  do centro.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

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

un peso do 50% da nota final.

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

Pode haber tamén preguntas curtas e de desenvolvemento.

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

da proba.

A duración para esta proba será de 100 minutos.

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

do centro.

4.b) Segunda parte da proba

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

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

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

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

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

espectáculo. Iluminación de fotografía e iluminación audiovisual.

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

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

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

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

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

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

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

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

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1161 Luminotecnia 02021/2022 0213

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

Profesorado asignado ao módulo ARTURO BERMEJO RUBIO,MARIO ALBERTO FERNÁNDEZ DE LA VEGA SILVA,EVA MARÍA ESTÉVEZ
LORENZO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA5.4 Filtráronse, rebotáronse ou cortáronse as luces segundo as instrucións da dirección de fotografía, utilizando os accesorios necesarios para a
fixación con seguridade e eficacia dos elementos que se vaian instalar.
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Criterios de avaliación do currículo

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

CA6.6 Realizáronse inventarios de material, etiquetando cada elemento segundo unha orde lóxica de utilización e almacenamento mediante aplicacións
informáticas.

CA6.7 Verificáronse e preparáronse os materiais para a súa montaxe segundo a documentación técnica.

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA5.3 Dispuxéronse os proxectores segundo os requisitos da dirección de fotografía, procurando as mellores condicións de estabilidade dos
equipamentos e respectando as condicións de seguridade.

CA5.4 Filtráronse, rebotáronse ou cortáronse as luces segundo as instrucións da dirección de fotografía, utilizando os accesorios necesarios para a
fixación con seguridade e eficacia dos elementos que se vaian instalar.

CA5.5 Estableceuse un protocolo de coordinación co equipo de son para a colocación dos elementos de iluminación que facilite a maior funcionalidade de
ambos os equipos.

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

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

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

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

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

CA6.5 Establecéronse protocolos de detección de avarías nos equipamentos de iluminación, regulación e control, e decidiuse o seu descarte, a
substitución ou o envío a reparación.

CA6.7 Verificáronse e preparáronse os materiais para a súa montaxe segundo a documentación técnica.

CA6.8 Almacenáronse os materiais con seguridade e organizáronse os flycase e contedores, etiquetando convenientemente cada un para a rápida
localización dos elementos de iluminación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eficacia.

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

de produción e operatividade.

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

tomando as previsións necesarias para o uso de equipamentos autónomos.

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

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

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

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

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

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

instalacións doutros equipamentos.

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

ás condicións dun novo local.

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

de seguridade.

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

de iluminación, seguindo as normas de seguridade persoal.

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

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

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

seguridade e respectando as actividades doutros equipos confluentes.

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

equipamentos e respectando as condicións de seguridade.

CA 5.4  Filtráronse, rebotáronse ou cortáronse as luces segundo as instrucións da dirección de fotografía, utilizando os accesorios necesarios para

a fixación con seguridade e eficacia dos elementos que se vaian instalar.

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

requira.

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

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

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

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

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

CA 6.5  Establecéronse protocolos de detección de avarías nos equipamentos de iluminación, regulación e control, e decidiuse o seu descarte, a

substitución ou o envío a reparación.

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

aplicacións informáticas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA. Proba escrita, tipo test de 80 preguntas, con penalización nas respostas incorrectas. (Pregunta
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correcta +1 punto, pregunta incorrecta -1 punto.)

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

esta parte.

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

puntuación igual ou superior a cinco.

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

4.b) Segunda parte da proba

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

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

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

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

- Exemplo de exercicios:

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

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

producción.

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

Elaboración de esquemas de iluminación.

- A parte práctica terá un peso do 50% da nota total.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

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

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1163 Proxectos fotográficos 02021/2022 0122

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

Profesorado asignado ao módulo NURIA MARÍA TOBÍO FERNÁNDEZ,IRENE SEARA ORO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza o deseño dun proxecto fotográfico, definindo con precisión as características da produción a partir da análise da información e os requisitos
da encarga.

RA2 - Deseña a execución técnica e procedemental dun proxecto fotográfico, aplicando criterios de calidade e óptimo aproveitamento dos recursos.

RA3 - Deseña a posta en escena, relacionando a súa consecución coa valoración dos aspectos técnicos, estéticos, comunicativos e orzamentarios dos
proxectos fotográficos.
RA4 - Elabora o plan de traballo e o orzamento dun proxecto fotográfico, considerando a integración de todas as variables técnicas e económicas que
interveñen e aplicando criterios de óptimo aproveitamento de recursos.
RA5 - Organiza os recursos propios dunha empresa fotográfica, relacionando as características das encargas fotográficas máis habituais cos procesos
estandarizados, para a súa xestión óptima.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Precisouse o medio, o formato de aplicación e os formatos e acabamentos de exhibición do proxecto fotográfico, especificando a finalidade e a
intencionalidade comunicativa do proxecto.

CA1.2 Especificáronse as características do produto fotográfico, concretando o aspecto formal e expresivo das imaxes que se desexe obter.

CA1.3 Decidiuse o encadramento e o tipo de composición, considerando as características da escena para a súa captación e o seu rexistro fotográfico.

CA1.4 Realizouse o bosquexo que exprese a secuencia fotográfica para analizar a interrelación formal e de estilo do conxunto de imaxes.

CA1.5 Realizáronse bosquexos das fotografías que expresen a composición, a estrutura formal e estética, e a intencionalidade comunicativa.

CA1.6 Confeccionouse un documento que recolla esquemas e bosquexos de solucións de ambientación e estilo, no que se identifiquen os requisitos de
localización, decorado, escenografía e estilismo.

CA1.7 Reflectíronse documentalmente as condicións de acabamento, os modos e os formatos de entrega da encarga fotográfica.

CA2.1 Especificouse o medio, o tamaño de reprodución, o destino final das imaxes e os parámetros de calidade necesarios para seleccionar os
dispositivos de captación adecuados.

CA2.2 Definíronse os elementos visuais que deben fotografarse e a súa accesibilidade.

CA2.3 Especificáronse as características expresivas da iluminación, o tipo e a calidade de luz que se precisa para a obtención do estilo visual do produto.

CA2.4 Fíxose o bosquexo dos esquemas de iluminación adecuados ao proxecto fotográfico, describindo a posición e a funcionalidade dos puntos de luz e
elementos auxiliares, realizouse unha listaxe do equipamento necesario.

CA2.5 Realizouse unha listaxe do equipamento e do material auxiliar necesario (fondos, soportes, escaleiras ou estadas, decorados, reflectores, etc.) para
resolver posibles continxencias.

CA3.1 Seleccionouse a localización apropiada ao proxecto fotográfico, identificando as súas infraestruturas, as necesidades loxísticas e a súa adecuación
ás necesidades de produción.

CA3.2 Especificáronse as características dos personaxes, confeccionando unha listaxe da previsión de modelos e de actores e actrices, deseñando unha
proba de casting, e redactando informes de datos e conclusións artísticas de idoneidade.

CA3.3 Realizouse unha listaxe dos recursos humanos e materiais adecuados para realizar as operacións necesarias de maquillaxe, peiteado e
caracterización.

CA3.4 Detalláronse nun documento as necesidades de construción de decorados e de escenografía, vestiario e ambientación para a previsión dos
recursos humanos e materiais.

CA3.5 Especificáronse nun documento as características e a tipoloxía dos efectos especiais físicos, químicos ou mecánicos necesarios para a posta en
escena do proxecto.

CA3.6 Especificáronse nun documento os procesos de tratamento dixital de imaxes complementarios ao proceso de captación, establecendo os criterios
de adecuación de parámetros técnicos e expresivos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.7 Definiuse a configuración dos dispositivos de monitorización e impresión das probas para facilitar a valoración inmediata de probas e tomas.

CA4.1 Estimouse a dispoñibilidade de recursos, os prazos de execución, de recepción e envío das encargas, os desprazamentos e a loxística que cumpra
para estruturar e coordinar a produción fotográfica.

CA4.2 Realizouse un plan de traballo que determine cada fases e a función de cada membro do equipo, tendo en conta a interrelación temporal e os
condicionantes en distintas fases, para a previsión e o óptimo aproveitamento dos tempos de execución da produción f

CA4.3 Segmentouse o plan de traballo en follas de produción e ordes de traballo que especifiquen que persoas, materiais e medios cumprirán en cada
momento da produción fotográfica.

CA4.4 Desagregáronse os capítulos orzamentarios dunha produción fotográfica, considerando as condicións da toma e a interrelación temporal dos
recursos durante a captación, para a súa valoración económica.

CA4.5 Desagregáronse as necesidades técnicas e administrativas de contratos, os permisos e as autorizacións para a posta en marcha do proxecto
fotográfico.

CA4.6 Valoráronse os gastos xerais dunha empresa fotográfica tipo e os gastos específicos xerados na execución de distintos encargos, especificando a
desagregación dos custos e a súa aplicación aos seus respectivos orzamentos.

CA5.1 Elaboráronse contratos de servizos e encargas fotográficas de variada tipoloxía, e identificáronse as partes, o obxecto do contrato coas súas
cláusulas pertinentes, a forma de entrega, a retribución acordada e a forma de pagamento prevista.

CA5.2 Redactáronse as solicitudes que se precisen en distintas localizacións para a obtención dos permisos e as autorizacións necesarias para poder
levar a cabo a produción fotográfica.

CA5.3 Redactáronse documentos e contratos de persoal, servizos, adquisición de equipamentos, dereitos de autoría e de imaxe, aplicándoos na
resolución de diversos proxectos fotográficos.

CA5.4 Redactáronse contratos de validación de probas, condicións de entrega e aceptación final do produto para a súa aplicación na resolución de
distintos proxectos fotográficos e facilitar a planificación do proxecto.

CA5.5 Definiuse un protocolo para a provisión de materiais, equipamentos ou servizos para a súa adquisición ou contratación, na procura dun óptimo
aproveitamento dos recursos.

CA5.6 Especificáronse as condicións de compra, venta ou alugamento de materiais e equipamentos dos servizos máis comúns na industria fotográfica,
para as aplicar na xestión da empresa fotográfica.

CA5.7 Deseñouse un portfolio para a promoción da empresa fotográfica e a facilitación de contacto e representación.

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza o deseño dun proxecto fotográfico, definindo con precisión as características da produción a partir da análise da información e os requisitos
da encarga.

RA2 - Deseña a execución técnica e procedemental dun proxecto fotográfico, aplicando criterios de calidade e óptimo aproveitamento dos recursos.

RA3 - Deseña a posta en escena, relacionando a súa consecución coa valoración dos aspectos técnicos, estéticos, comunicativos e orzamentarios dos
proxectos fotográficos.
RA5 - Organiza os recursos propios dunha empresa fotográfica, relacionando as características das encargas fotográficas máis habituais cos procesos
estandarizados, para a súa xestión óptima.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Precisouse o medio, o formato de aplicación e os formatos e acabamentos de exhibición do proxecto fotográfico, especificando a finalidade e a
intencionalidade comunicativa do proxecto.

CA1.2 Especificáronse as características do produto fotográfico, concretando o aspecto formal e expresivo das imaxes que se desexe obter.

CA1.3 Decidiuse o encadramento e o tipo de composición, considerando as características da escena para a súa captación e o seu rexistro fotográfico.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Realizouse o bosquexo que exprese a secuencia fotográfica para analizar a interrelación formal e de estilo do conxunto de imaxes.

CA1.5 Realizáronse bosquexos das fotografías que expresen a composición, a estrutura formal e estética, e a intencionalidade comunicativa.

CA1.6 Confeccionouse un documento que recolla esquemas e bosquexos de solucións de ambientación e estilo, no que se identifiquen os requisitos de
localización, decorado, escenografía e estilismo.

CA1.7 Reflectíronse documentalmente as condicións de acabamento, os modos e os formatos de entrega da encarga fotográfica.

CA2.3 Especificáronse as características expresivas da iluminación, o tipo e a calidade de luz que se precisa para a obtención do estilo visual do produto.

CA2.4 Fíxose o bosquexo dos esquemas de iluminación adecuados ao proxecto fotográfico, describindo a posición e a funcionalidade dos puntos de luz e
elementos auxiliares, realizouse unha listaxe do equipamento necesario.

CA3.1 Seleccionouse a localización apropiada ao proxecto fotográfico, identificando as súas infraestruturas, as necesidades loxísticas e a súa adecuación
ás necesidades de produción.

CA3.2 Especificáronse as características dos personaxes, confeccionando unha listaxe da previsión de modelos e de actores e actrices, deseñando unha
proba de casting, e redactando informes de datos e conclusións artísticas de idoneidade.

CA3.7 Definiuse a configuración dos dispositivos de monitorización e impresión das probas para facilitar a valoración inmediata de probas e tomas.

CA5.7 Deseñouse un portfolio para a promoción da empresa fotográfica e a facilitación de contacto e representación.

CA 1.1  Precisouse o medio, o formato de aplicación e os formatos e acabamentos de exhibición do proxecto fotográfico, especificando a finalidade

e a intencionalidade comunicativa do proxecto.

CA 1.2  Especificáronse as características do produto fotográfico, concretando o aspecto formal e expresivo das imaxes que se desexe obter.

CA 1.3  Decidiuse o encadramento e o tipo de composición, considerando as características da escena para a súa captación e o seu rexistro

fotográfico.

CA 1.4  Realizouse o bosquexo que exprese a secuencia fotográfica para analizar a interrelación formal e de estilo do conxunto de imaxes.

CA 1.5  Realizáronse bosquexos das fotografías que expresen a composición, a estrutura formal e estética, e a intencionalidade comunicativa.

CA 1.7  Reflectíronse documentalmente as condicións de acabamento, os modos e os formatos de entrega da encarga fotográfica.

CA 2.1  Especificouse o medio, o tamaño de reprodución, o destino final das imaxes e os parámetros de calidade necesarios para seleccionar os

dispositivos de captación adecuados.

CA 2.3  Especificáronse as características expresivas da iluminación, o tipo e a calidade de luz que se precisa para a obtención do estilo visual do

produto.

CA 2.4  Fíxose o bosquexo dos esquemas de iluminación adecuados ao proxecto fotográfico, describindo a posición e a funcionalidade dos puntos

de luz e elementos auxiliares, realizouse unha listaxe do

CA 2.5  Realizouse unha listaxe do equipamento e do material auxiliar necesario (fondos, soportes, escaleiras ou estadas, decorados, reflectores,

etc.) para resolver posibles continxencias.

CA 3.1  Seleccionouse a localización apropiada ao proxecto fotográfico, identificando as súas infraestruturas, as necesidades loxísticas e a súa

adecuación ás necesidades de produción.

CA 3.2  Especificáronse as características dos personaxes, confeccionando unha listaxe da previsión de modelos e de actores e actrices,

deseñando unha proba de casting, e redactando informes de datos e conclusións artísticas de idoneidade.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA 3.3  Realizouse unha listaxe dos recursos humanos e materiais adecuados para realizar as operacións necesarias de maquillaxe, peiteado e

caracterización.

CA 3.6  Especificáronse nun documento os procesos de tratamento dixital de imaxes complementarios ao proceso de captación, establecendo os

criterios de adecuación de parámetros técnicos e expresivos.

CA 3.7  Definiuse a configuración dos dispositivos de monitorización e impresión das probas para facilitar a valoración inmediata de probas e

tomas.

CA 4.2  Realizouse un plan de traballo que determine cada fases e a función de cada membro do equipo, tendo en conta a interrelación temporal e

os condicionantes en distintas fases, para a previsión e o óptimo aproveitamento dos tempos de execución da produción f

CA 4.4  Desagregáronse os capítulos orzamentarios dunha produción fotográfica, considerando as condicións da toma e a interrelación temporal

dos recursos durante a captación, para a súa valoración económica.

CA 4.5  Desagregáronse as necesidades técnicas e administrativas de contratos, os permisos e as autorizacións para a posta en marcha do

proxecto fotográfico.

CA 4.6  Valoráronse os gastos xerais dunha empresa fotográfica tipo e os gastos específicos xerados na execución de distintos encargos,

especificando a desagregación dos custos e a súa aplicación aos seus

Organiza os recursos propios dunha empresa fotográfica, relacionando as características das encargas fotográficas máis habituais cos procesos

estandarizados, para a súa xestión óptima.

CA 5.1  Elaboráronse contratos de servizos e encargas fotográficas de variada tipoloxía, e identificáronse as partes, o obxecto do contrato coas

súas cláusulas pertinentes, a forma de entrega, a retribución acordada e a forma de pagamento prevista.

CA 5.2  Redactáronse as solicitudes que se precisen en distintas localizacións para a obtención dos permisos e as autorizacións necesarias para

poder levar a cabo a produción fotográfica.

CA 5.3  Redactáronse documentos e contratos de persoal, servizos, adquisición de equipamentos, dereitos de autoría e de imaxe, aplicándoos na

resolución de diversos proxectos fotográficos.

CA 5.4  Redactáronse contratos de validación de probas, condicións de entrega e aceptación final do produto para a súa aplicación na resolución

de distintos proxectos fotográficos e facilitar a planificación do proxecto.

CA 5.7  Deseñouse un portfolio para a promoción da empresa fotográfica e a facilitación de contacto e representación.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA de carácter eliminatorio que constará de diversas preguntas de tipo teórico sobre os contidos

curriculares do módulo e que terá un peso do 50% da nota final.

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

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

da proba.

Duración aproximada: 60 minutos

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

do centro.
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4.b) Segunda parte da proba

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

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

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

avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe.

- Exemplo de exercios: Realizara planiificación dunha serie de fotografías  cunha temática concreta para un proxecto fotográfico de fotolibro.

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

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

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

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

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

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

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

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1164 Toma fotográfica 02021/2022 0187

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

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO HERBELLO HERMELO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Efectúa a posta a punto, a montaxe, a desmontaxe e a colocación da cámara e dos equipamentos auxiliares, relacionando os elementos
tecnolóxicos implicados coas características da toma planificada.
RA2 - Realiza o proceso de control da exposición mediante o exposímetro de cámara e medidores externos, diferenciando as técnicas de medición con
equipamentos de luz continua e descontinua, e a súa relación cos diversos valores de exposición.

RA3 - Realiza a toma fotográfica, aplicando criterios técnicos, estéticos, comunicativos e de composición, e valorando os resultados finais do proceso.

RA4 - Realiza a toma fotográfica en proxectos de retrato e moda, aplicando criterios estéticos, comunicativos e de composición, e valorando a potenciación
das calidades expresivas e interpretativas do modelo.
RA5 - Realiza a toma fotográfica en proxectos de reportaxe, considerando a aplicación dun tratamento específico como conxunto de imaxes e conferíndolle
un sentido persoal que caracterice o tema.
RA6 - Realiza a toma fotográfica en proxectos de bodegón e publicidade, construíndo a escenografía e relacionando a aplicación de técnicas de
iluminación e composición específicas para diferentes obxectos coa creación dun sentido estético e comunicativo da imaxe.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Montouse o equipamento de cámara, os accesorios e os seus equipamentos auxiliares, garantindo o seu óptimo funcionamento.

CA1.2 Colocouse a cámara sobre o seu soporte, asegurando a súa estabilidade e fixación, así como as posibilidades de xiro en todas as direccións.

CA1.3 Conectouse, de ser o caso, o dispositivo dixital de captación fotográfica e os equipamentos informáticos específicos, asegurando unha correcta
operatividade.

CA1.4 Verificouse a instalación e o axuste de soportes especiais, estadas e xeradores de enerxía eléctrica, revisando a súa estabilidade, a tensión e a
intensidade eléctrica.

CA1.5 Instaláronse os fondos e os equipamentos de iluminación cos seus accesorios, asegurando a súa estabilidade e fixación.

CA1.6 Sincronizáronse os equipamentos de iluminación de escintilación e a cámara mediante sistemas de conexión por cable ou sen fíos.

CA1.7 Comprobouse o estado de limpeza e funcionalidade da cámara e os seus accesorios, do equipamento de iluminación e dos equipamentos
auxiliares, así como o seu funcionamento, antes de efectuar a toma.

CA1.8 Desmontáronse os equipamentos de cámara, os accesorios e os dispositivos dixitais de almacenamento de imaxes e copias de seguridade,
acondicionándoos para evitar a perda accidental de datos e garantir unhas condicións óptimas de conservación e transporte.

CA1.9 Acondicionouse e embalouse a cámara e os equipamentos auxiliares, asegurando o seu transporte nunhas condicións que garantan a súa
conservación idónea e tomando medidas de prevención de riscos laborais.

CA2.1 Realizáronse as lecturas de iluminación cos dispositivos de medición, valorando os resultados que producen as luces na imaxe, para conseguir un
determinado efecto expresivo.

CA2.2 Aplicáronse as técnicas e os procesos de medición de luz (incidente e reflectida), relacionándoos para un resultado óptimo no momento da toma.

CA2.3 Realizouse o control da exposición con iluminación mixta de luz continua e flash, considerando a medición e o cálculo da exposición das distintas
luces.

CA2.4 Axustáronse os parámetros de medición e control da exposición na cámara, tendo en conta os requisitos técnicos e expresivos da imaxe.

CA2.5 Solucionáronse problemas de interrelación entre as temperaturas de cor da luz, aplicando filtros convertedores nas fontes de luz ou actuando sobre
os parámetros de configuración na cámara.

CA3.1 Configuráronse os parámetros técnicos do dispositivo de captación e sistema óptico, actuando sobre os controis e menús da cámara, e efectuando
as probas correspondentes sobre a escena que se vaia fotografar.

CA3.2 Seleccionouse o obxectivo, a distancia focal e o número f, tendo en conta criterios como o ángulo de visión, a luminosidade e a profundidade de
campo adecuados para a toma.

CA3.3 Efectuouse o encadramento e a composición, considerando a perspectiva, a escenografía, o estilismo e a iluminación, e comprobando que non se
produzan efectos non desexados.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Efectuáronse probas da toma, utilizando diferentes tempos de obturación e relacionándoos cos efectos de sensación de movemento que se produce
na imaxe.

CA3.5 Configurouse a forma en que a cámara toma a secuencia de imaxes, axustando o modo disparador no caso de que se precise.

CA3.7 Avaliouse a toma, vendo e valorando os parámetros técnicos, estéticos, comunicativos e de composición da imaxe, e determinando as correccións
necesarias.

CA4.1 Analizáronse os criterios estéticos, comunicativos e de composición e iluminación que condicionan a toma de imaxe dun retrato, valorando os estilos
e as tendencias.

CA4.4 Xestionáronse as localizacións adecuadas para a realización do proxecto fotográfico de retrato e moda, organizando os servizos auxiliares, a
loxística e os desprazamentos necesarios, e comprobando a disposición dos permisos e as acreditacións pertinentes.

CA4.5 Seleccionáronse modelos, asinando un contrato ou acordo de colaboración satisfactorio para ambas as partes e que inclúa a cesión de dereitos de
imaxe.

CA4.10 4.10. Avaliáronse as tomas de retrato e de moda, valorando o efecto de expresividade da persoa que actúe como modelo, a súa contextualización
no espazo e a súa adecuación aos obxectivos do proxecto.

CA5.1 Definiuse o tema, as características e o tratamento da reportaxe, entendida como conxunto de imaxes con sentido completo e aplicándolle unha
visión persoal.

CA5.2 Xestionouse a obtención das localizacións adecuadas para a realización do proxecto fotográfico de reportaxe, preparando o seu acceso e
comprobando a disposición dos permisos e as acreditacións pertinentes.

CA5.3 Realizouse o proceso de adaptación escenográfica dun exterior ou interior natural, seleccionando a área onde ten lugar a acción que se vaia
fotografar.

CA5.8 Avaliouse o resultado da toma da reportaxe, valorando o contido expresivo, estético e comunicativo de cada imaxe e seleccionando as máis
adecuadas para dar un sentido completo ao conxunto.

CA6.8 Avaliouse a toma, comprobando a disposición dos elementos no interior do encadramento e valorando a súa adecuación ao obxectivo comunicativo
do proxecto.

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA3 - Realiza a toma fotográfica, aplicando criterios técnicos, estéticos, comunicativos e de composición, e valorando os resultados finais do proceso.

RA4 - Realiza a toma fotográfica en proxectos de retrato e moda, aplicando criterios estéticos, comunicativos e de composición, e valorando a potenciación
das calidades expresivas e interpretativas do modelo.
RA5 - Realiza a toma fotográfica en proxectos de reportaxe, considerando a aplicación dun tratamento específico como conxunto de imaxes e conferíndolle
un sentido persoal que caracterice o tema.
RA6 - Realiza a toma fotográfica en proxectos de bodegón e publicidade, construíndo a escenografía e relacionando a aplicación de técnicas de
iluminación e composición específicas para diferentes obxectos coa creación dun sentido estético e comunicativo da imaxe.

Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Efectuouse o encadramento e a composición, considerando a perspectiva, a escenografía, o estilismo e a iluminación, e comprobando que non se
produzan efectos non desexados.

CA3.4 Efectuáronse probas da toma, utilizando diferentes tempos de obturación e relacionándoos cos efectos de sensación de movemento que se produce
na imaxe.

CA3.5 Configurouse a forma en que a cámara toma a secuencia de imaxes, axustando o modo disparador no caso de que se precise.

CA3.6 Realizouse o enfoque da imaxe, aplicando o modo e os sistemas de autoenfoque máis adecuados á situación que se vaia fotografar.

CA3.8 Transferíronse as imaxes a un dispositivo de almacenamento externo e realizado unha copia de seguridade.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Realizouse a posta en escena dun proxecto de fotografía de retrato e moda, construíndo o decorado ou seleccionando o fondo, adaptando a
escenografía dun exterior ou interior, e seleccionando a área de acción nun espazo determinado, para a venda do vestiar

CA4.3 4.3. Adecuáronse os fondos e a iluminación, tendo en conta o ton, a textura, a luminosidade e as formas que se vaian fotografar.

CA4.4 Xestionáronse as localizacións adecuadas para a realización do proxecto fotográfico de retrato e moda, organizando os servizos auxiliares, a
loxística e os desprazamentos necesarios, e comprobando a disposición dos permisos e as acreditacións pertinentes.

CA4.5 Seleccionáronse modelos, asinando un contrato ou acordo de colaboración satisfactorio para ambas as partes e que inclúa a cesión de dereitos de
imaxe.

CA4.6 Realizáronse as probas e os ensaios de modelos ou intérpretes para a consecución dos obxectivos comunicativos predefinidos na documentación
do proxecto.

CA4.7 4.7. Supervisouse a realización do estilismo (vestiario, maquillaxe, caracterización e peiteado) consonte iluminación e os requisitos predefinidos na
documentación do proxecto.

CA4.8 4.8. Realizouse a toma dunha fotografía de moda, tendo en conta a expresividade da persoa que actúe como modelo e o estilo perseguido,
seleccionando o momento idóneo para aproveitar ao máximo as súas calidades interpretativas e atendendo a criterios técni

CA4.9 4.9. Realizouse a toma dun retrato social, con énfase nos trazos máis característicos do suxeito e situándoo dentro dun contexto social e
compositivo.

CA5.3 Realizouse o proceso de adaptación escenográfica dun exterior ou interior natural, seleccionando a área onde ten lugar a acción que se vaia
fotografar.

CA5.4 Realizouse unha reportaxe de ámbito xornalístico ou documental, captando un conxunto de imaxes co fin de ilustrar un tema de interese e relativa
actualidade nun medio de comunicación.

CA5.5 Realizouse unha reportaxe de acción ou deportes, captando o momento clave de suxeitos ou das accións en movemento, e en relación co seu
contexto como evento.

CA5.6 Realizouse unha reportaxe de paisaxe aplicando técnicas compositivas e creativas que realcen a estética do espazo.

CA5.7 Resolvéronse problemas de representación de perspectiva nun proxecto fotográfico de arquitectura, aplicando os movementos propios da cámara
técnica e efectuando as correccións necesarias para evitar distorsións e efecto viñeta.

CA6.1 Realizouse a posta en escena dun proxecto de fotografía de bodegón, construíndo e/ou supervisando a escenografía nun estudio a partir da análise
estética e formal da imaxe.

CA6.2 Organizouse a disposición da montaxe e a desmontaxe dos decorados, aplicando a normativa de seguridade e prevención de riscos laborais.

CA6.3 Adecuáronse os fondos e o seu tamaño, tendo en conta o ton, a textura, a luminosidade e as formas, a partir das características técnico-artísticas
do proxecto.

CA6.4 Determináronse os elementos do decorado ou localización susceptibles de seren sometidos a tratamento dixital posterior á captación.

CA6.5 Realizouse a toma dun bodegón publicitario con obxectos de distintos materiais, texturas e cores, aplicando técnicas específicas de iluminación e
control de reflexos que lle confiran á toma un sentido estético e comunicativo.

CA6.6 Realizouse a captación fotográfica de elementos de pequenas dimensións mediante técnicas de macrofotografía, aplicando técnicas específicas de
iluminación específicas e utilizando accesorios de aproximación.

CA6.7 Realizouse a reprodución fotográfica de documentos orixinais e obras de arte, aplicando técnicas de iluminación específicas e utilizando os
accesorios e as tecnoloxías máis adecuadas.

Os mínimos exixibles que se requiren para alcanzar una avaliación positiva son os seguintes:

-Montouse o equipamento de cámara, os accesorios e os seus equipamentos auxiliares, garantindo o seu óptimo funcionamento.

-Colocouse a cámara sobre o seu soporte, asegurando a súa estabilidade e fixación, así como as posibilidades de xiro en todas as direccións.

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

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

-Conectouse, de ser o caso, o dispositivo dixital de captación fotográfica e os equipamentos informáticos específicos, asegurando unha correcta

operatividade.

-Comprobouse o estado de limpeza e funcionalidade da cámara e os seus accesorios, do equipamento de iluminación e dos equipamentos

auxiliares, así como o seu funcionamento, antes de efectuar a toma.

-Desmontáronse os equipamentos de cámara, os accesorios e os dispositivos dixitais de almacenamento de imaxes e copias de seguridade,

acondicionándoos para evitar a perda accidental de datos e garantir unhas condicións óptimas de conservación e transporte.

-Realizáronse as lecturas de iluminación cos dispositivos de medición, valorando os resultados que producen as luces na imaxe, para conseguir un

determinado efecto expresivo.

-Realizouse a posta en escena dun proxecto de fotografía de bodegón, construíndo e/ou supervisando a escenografía nun estudio a partir da

análise estética e formal da imaxe

- Seleccionáronse modelos, asinando un contrato ou acordo de colaboración satisfactorio para ambas as partes e que inclúa a cesión de dereitos

de imaxe.

-Instaláronse os fondos e os equipamentos de iluminación cos seus accesorios, asegurando a súa estabilidade e fixación.

-Sincronizáronse os equipamentos de iluminación de escintilación e a cámara mediante sistemas de conexión por cable ou sen fíos.

-Analizáronse os criterios estéticos, comunicativos e de composición e iluminación que condicionan a toma de imaxe dun retrato, valorando os

estilos e as tendencias.

-Realizouse a posta en escena dun proxecto de fotografía de retrato e moda, construíndo o decorado ou seleccionando o fondo, adaptando a

escenografía dun exterior ou interior, e seleccionando a área de acción nun espazo determinado, para a venda do vestiar

-Aplicáronse as técnicas e os procesos de medición de luz (incidente e reflectida), relacionándoos para un resultado óptimo no momento da toma.

-Realizouse o control da exposición con iluminación mixta de luz continua e flash, considerando a medición e o cálculo da exposición das distintas

luces.

-Axustáronse os parámetros de medición e control da exposición na cámara, tendo en conta os requisitos técnicos e expresivos da imaxe.

-Solucionáronse problemas de interrelación entre as temperaturas de cor da luz, aplicando filtros convertedores nas fontes de luz ou actuando

sobre os parámetros de configuración na cámara.

-Seleccionáronse modelos, asinando un contrato ou acordo de colaboración satisfactorio para ambas as partes e que inclúa a cesión de dereitos

de imaxe

-Realizouse a toma dunha fotografía de moda, tendo en conta a expresividade da persoa que actúe como modelo e o estilo perseguido,

seleccionando o momento idóneo para aproveitar ao máximo as súas calidades interpretativas e atendendo a criterios técni

-Avaliáronse as tomas de retrato e de moda, valorando o efecto de expresividade da persoa que actúe como modelo, a súa contextualización no

espazo e a súa adecuación aos obxectivos do proxecto.

-Xestionáronse as localizacións adecuadas para a realización do proxecto fotográfico de retrato e moda, organizando os servizos auxiliares, a

loxística e os desprazamentos necesarios, e comprobando a disposición dos permisos e as acreditacións pertinentes.

-Seleccionáronse modelos, asinando un contrato ou acordo de colaboración satisfactorio para ambas as partes e que inclúa a cesión de dereitos

de imaxe.

-Realizouse a toma dun retrato social, con énfase nos trazos máis característicos do suxeito e situándoo dentro dun contexto social e compositivo.

-Avaliáronse as tomas de retrato e de moda, valorando o efecto de expresividade da persoa que actúe como modelo, a súa contextualización no

espazo e a súa adecuación aos obxectivos do proxecto.

-Xestionouse a obtención das localizacións adecuadas para a realización do proxecto fotográfico de reportaxe, preparando o seu acceso e

comprobando a disposición dos permisos e as acreditacións pertinentes.

-Realizouse unha reportaxe de ámbito xornalístico ou documental, captando un conxunto de imaxes co fin de ilustrar un tema de interese e relativa

actualidade nun medio de comunicación.

-Realizouse unha reportaxe de acción ou deportes, captando o momento clave de suxeitos ou das accións en movemento, e en relación co seu

contexto como evento.

-Avaliouse o resultado da toma da reportaxe, valorando o contido expresivo, estético e comunicativo de cada imaxe e seleccionando as máis

adecuadas para dar un sentido completo ao conxunto.
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-Realizouse a toma dun bodegón publicitario con obxectos de distintos materiais, texturas e cores, aplicando técnicas específicas de iluminación e

control de reflexos que lle confiran á toma un sentido estético e comunicativo.

-Avaliouse a toma, comprobando a disposición dos elementos no interior do encadramento e valorando a súa adecuación ao obxectivo

comunicativo do proxecto.

-Adecuáronse os fondos e o seu tamaño, tendo en conta o ton, a textura, a luminosidade e as formas, a partir das características técnico-artísticas

do proxecto.

-Avaliouse a toma, comprobando a disposición dos elementos no interior do encadramento e valorando a súa adecuación ao obxectivo

comunicativo do proxecto.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para superar o módulo o alumno deberá acadar unha nota de 5 sobre 10.

A cualificación calcularase a partir dunha media entre a parte práctica e a parte teórica tendo ambas un peso dun 50% da nota final.

A primeira proba será a escrita e para poder realizar a proba práctica deberase acadar unha nota mínima dun 4.

Si na parte práctica, a nota é inferior a un 4, considerase proba non superada independentemente da nota que acadase na primeira parte teórica.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

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

un peso do 50% da nota final.

A proba constará de 50 preguntas tipo test. Cada pregunta correcta sumará 0,2 puntos e cada pregunta incorrecta restará 0,2 puntos.

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

da proba.

4.b) Segunda parte da proba

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

equipamento fotográfico (cámara e accesorios como flashes filtros e óptica) para a toma de imaxes.

- Exemplo de exercios: Dado un suposto específico realizar una toma usando e configurando o equipamento de forma correcta para lograr unha

imaxe coa calidade requerida tendo en conta uns requisitos previos.

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

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

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

- A duración para esta proba será de 120 minutos.

- 6 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

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

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1165 Tratamento fotográfico dixital 02021/2022 0140

MP1165_22 Tratamento dixital de imaxes 02021/2022 090

MP1165_12 Xestión e supervisión dos procesos de dixitalización 02021/2022 050

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

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO HERBELLO HERMELO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1165_12) RA1 - Realiza as operacións e os procesos de mantemento e control de escáners, equipamentos informáticos, calibradores e periféricos
utilizados nos procesos de dixitalización e tratamento de imaxes, relacionando o seu estado e a súa operatividade coa consecución de resultados óptimos.
(MP1165_22) RA1 - Realiza o tratamento dixital, especialmente o axuste e a optimización das imaxes, mediante a aplicación de programas informáticos,
valorando a súa adecuación ás necesidades do produto final e axustándose ás instrucións técnicas dadas.
(MP1165_12) RA2 - Realiza os procedementos de mantemento e aseguramento da xestión de cor nos dispositivos dixitalizadores, nos monitores e nos
programas de tratamento da imaxe, valorando e mantendo a coherencia da cor ao longo do proceso produtivo e a súa relación coa consecución de
resultados óptimos e fieis ás cores iniciais.
(MP1165_22) RA2 - Realiza montaxes de imaxes dixitais, aplicando as ferramentas informáticas adecuadas e considerando a importancia do axuste á
maqueta ou ao bosquexo previo, para conseguir fusións suaves e imperceptibles.
(MP1165_12) RA3 - Dixitaliza imaxes, operando cos equipamentos e sistemas de escanaxe, valorando as relacións que se establecen entre as
características do orixinal, os tratamentos intermedios que poida recibir e o destino final da imaxe dixitalizada.
(MP1165_22) RA3 - Realiza elementos gráficos vectoriais mediante aplicacións informáticas, valorando a necesidade de integración destes no proceso de
produción e a súa adecuación ás necesidades do produto final requirido.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1165_12) CA1.1 Realizouse a conexión entre os equipamentos informáticos e os de escanaxe, de xeito directo ou a través dunha rede informática de
interconexión de equipamentos.

(MP1165_12) CA1.2 Definíronse unhas normas de funcionamento dos equipamentos informáticos, escáners e calibradores, e uns procedementos de
traballo que sirvan para garantir o uso correcto e a estabilidade dos resultados.

(MP1165_12) CA1.3 Realizouse o acondicionamento lumínico da sala de escanaxe e retoque dixital coas lámpadas adecuadas, controlando a iluminancia
e a temperatura de cor destas.

(MP1165_12) CA1.4 Definíronse os requisitos mínimos de potencia, prestacións e características dos equipamentos informáticos necesarios para
conseguir unhas condicións óptimas de traballo que permitan un procesamento das imaxes áxil, estable e fiable.

(MP1165_22) CA1.7 Almacenáronse as imaxes, utilizando os formatos de imaxe máis axeitados en cada caso e tendo en conta se se trata de imaxes
intermedias, que aínda deban ser manipuladas ou tratadas, ou de imaxes definitivas finais.

(MP1165_12) CA1.7 Aplicáronse os estándares e as normas de calidade, seguridade, saúde e protección ambiental na manipulación e no manexo dos
equipamentos utilizados no proceso de dixitalización e tratamento de imaxes.

(MP1165_12) CA2.2 Realizouse a caracterización do monitor, seguindo as pautas establecidas no procedemento técnico, mediante a aplicación
informática específica e o instrumental de medición axeitado, almacenando o resultado obtido no sistema operativo e manténdoo activo pa

(MP1165_22) CA2.2 Seleccionáronse as imaxes para a realización da montaxe, comprobando que manteñan entre si unhas calidades apropiadas de
harmonía, naturalidade e equilibrio de cor.

(MP1165_12) CA2.3 Calibráronse os dispositivos dixitalizadores, seguindo as pautas establecidas no procedemento técnico, mediante os procesos
establecidos por fábrica a través de patróns ou cuñas propios, actuando sobre opcións do software que os controlan.

(MP1165_12) CA2.4 Realizouse a caracterización do dispositivo dixitalizador, seguindo as pautas establecidas no procedemento técnico, mediante o
emprego de aplicacións específicas e dixitalizando, en condicións predeterminadas, unha carta de cor ou patrón estándar desenvol

(MP1165_12) CA2.5 Configurouse a xestión de cor do programa informático específico de tratamento dixital da imaxe, seleccionando os parámetros máis
adecuados para o mantemento dunha óptima calidade e fidelidade de cor no proceso de tratamento da imaxe.

(MP1165_22) CA2.6 Almacenouse o ficheiro da fotomontaxe, utilizando o formato de imaxe máis adecuado ás necesidades do proceso de traballo.

(MP1165_12) CA2.6 Realizáronse as probas de cor a partir da fotografía ou escanaxe de cartas de cor, aplicando todo o proceso e comparando o
resultado co orixinal, para poder efectuar as correccións necesarias.

(MP1165_22) CA3.1 Preparáronse os equipamentos necesarios para o debuxo vectorial, comprobando a súa calibración e o perfil de cor activo do monitor.

(MP1165_22) CA3.2 Realizouse a configuración da xestión de cor nas aplicacións informáticas de debuxo vectorial, tendo en conta as recomendacións de
fábrica e das organizacións de normalización, e o fluxo de control da cor establecido no proceso produtivo.

(MP1165_22) CA3.3 Establecéronse os valores obtidos na configuración da xestión de cor como preferencias da aplicación coa que se está a traballar.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1165_12) CA3.5 Configuráronse os parámetros de escanaxe, axustando encadramento, tamaño, resolución, profundidade e modo de cor, segundo as
necesidades do proceso produtivo e tendo en conta as características técnicas do ficheiro final requirido.

(MP1165_22) CA3.6 Valorouse a funcionalidade dos gráficos vectoriais, comprobando a existencia e a exactitude de todos os elementos integrantes, así
como a dispoñibilidade das tipografías utilizadas.

(MP1165_22) CA3.7 Almacenáronse os gráficos vectoriais no formato de ficheiro adecuado para o fluxo de produción, verificando que se cumpran as
normas de calidade establecidas.

(MP1165_12) CA3.7 Almacenáronse as imaxes no formato de ficheiro adecuado para ser integradas no fluxo de traballo, conforme as recomendacións
técnicas e os parámetros de calidade establecidos.

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1165_12) RA1 - Realiza as operacións e os procesos de mantemento e control de escáners, equipamentos informáticos, calibradores e periféricos
utilizados nos procesos de dixitalización e tratamento de imaxes, relacionando o seu estado e a súa operatividade coa consecución de resultados óptimos.
(MP1165_22) RA1 - Realiza o tratamento dixital, especialmente o axuste e a optimización das imaxes, mediante a aplicación de programas informáticos,
valorando a súa adecuación ás necesidades do produto final e axustándose ás instrucións técnicas dadas.
(MP1165_12) RA2 - Realiza os procedementos de mantemento e aseguramento da xestión de cor nos dispositivos dixitalizadores, nos monitores e nos
programas de tratamento da imaxe, valorando e mantendo a coherencia da cor ao longo do proceso produtivo e a súa relación coa consecución de
resultados óptimos e fieis ás cores iniciais.
(MP1165_22) RA2 - Realiza montaxes de imaxes dixitais, aplicando as ferramentas informáticas adecuadas e considerando a importancia do axuste á
maqueta ou ao bosquexo previo, para conseguir fusións suaves e imperceptibles.
(MP1165_12) RA3 - Dixitaliza imaxes, operando cos equipamentos e sistemas de escanaxe, valorando as relacións que se establecen entre as
características do orixinal, os tratamentos intermedios que poida recibir e o destino final da imaxe dixitalizada.
(MP1165_22) RA3 - Realiza elementos gráficos vectoriais mediante aplicacións informáticas, valorando a necesidade de integración destes no proceso de
produción e a súa adecuación ás necesidades do produto final requirido.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1165_22) CA1.1 Realizáronse as transformacións de exposición, niveis, curvas, contraste, etc., aplicando as técnicas e as ferramentas máis
adecuadas, consonte os requisitos do produto final.

(MP1165_22) CA1.2 Realizáronse as transformacións e as correccións de cor do orixinal, aplicando as ferramentas máis adecuadas en cada caso,
consonte os requisitos do resultado final.

(MP1165_22) CA1.3 Elimináronse os defectos, os erros, as impurezas e os elementos non desexados coas ferramentas de retoque, mellorando a calidade
e a aparencia do resultado final.

(MP1165_22) CA1.4 Optimizouse o gran e o ruído dixital, aplicando as ferramentas e as técnicas máis adecuadas para conseguir a calidade desexada.

(MP1165_12) CA1.5 Realizouse a calibración previa dos dispositivos e dos equipamentos de escanaxe e visualización, para conseguir unha fiabilidade na
resposta destes que garanta a repetitividade dos resultados obtidos.

(MP1165_22) CA1.5 Realizáronse os axustes de corrección de lente, aplicando as ferramentas e as técnicas máis axeitadas para conseguir os resultados
de aparencia e calidade desexados.

(MP1165_22) CA1.6 Aplicáronse as técnicas de enfoque necesarias para axustar a nitidez da imaxe final.

(MP1165_12) CA1.6 Aplicáronse os procedementos de mantemento, limpeza e posta a punto dos escáners, equipamentos informáticos e periféricos,
seguindo as instrucións de fábrica dos aparellos e coa frecuencia establecida nelas, para asegurar a eficacia e a calidade dos resul

(MP1165_12) CA1.7 Aplicáronse os estándares e as normas de calidade, seguridade, saúde e protección ambiental na manipulación e no manexo dos
equipamentos utilizados no proceso de dixitalización e tratamento de imaxes.

(MP1165_22) CA1.7 Almacenáronse as imaxes, utilizando os formatos de imaxe máis axeitados en cada caso e tendo en conta se se trata de imaxes
intermedias, que aínda deban ser manipuladas ou tratadas, ou de imaxes definitivas finais.

(MP1165_12) CA2.1 Calibrouse o monitor, seguindo as pautas establecidas no procedemento técnico, mediante aplicación específica, determinando as
características de luminancia e a súa tolerancia no dispositivo, axustando o brillo e o contraste, e prefixando a temperatura de
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1165_22) CA2.1 Compiláronse e clasificáronse as imaxes necesarias para a fotomontaxe, tendo en conta as súas características técnicas e as
particularidades da montaxe definida no bosquexo ou na maqueta previa.

(MP1165_22) CA2.2 Seleccionáronse as imaxes para a realización da montaxe, comprobando que manteñan entre si unhas calidades apropiadas de
harmonía, naturalidade e equilibrio de cor.

(MP1165_22) CA2.3 Tratáronse de xeito específico as imaxes, adaptándoas ás particularidades técnicas requiridas para a montaxe (dimensións,
resolución, encadramentos, formatos de ficheiro, modos e perfís de cor, etc.).

(MP1165_12) CA2.3 Calibráronse os dispositivos dixitalizadores, seguindo as pautas establecidas no procedemento técnico, mediante os procesos
establecidos por fábrica a través de patróns ou cuñas propios, actuando sobre opcións do software que os controlan.

(MP1165_22) CA2.4 Realizáronse as máscaras, os recortes, as seleccións e os trazados necesarios, aplicando criterios técnicos conforme as necesidades
de fusión.

(MP1165_22) CA2.5 Realizouse a fusión de forma suave e imperceptible, eliminando os saltos pronunciados, igualando as luces e as sombras, e
realizando os axustes de cor que permitan lograr unha cromaticidade uniforme da montaxe.

(MP1165_12) CA2.5 Configurouse a xestión de cor do programa informático específico de tratamento dixital da imaxe, seleccionando os parámetros máis
adecuados para o mantemento dunha óptima calidade e fidelidade de cor no proceso de tratamento da imaxe.

(MP1165_22) CA2.6 Almacenouse o ficheiro da fotomontaxe, utilizando o formato de imaxe máis adecuado ás necesidades do proceso de traballo.

(MP1165_12) CA2.6 Realizáronse as probas de cor a partir da fotografía ou escanaxe de cartas de cor, aplicando todo o proceso e comparando o
resultado co orixinal, para poder efectuar as correccións necesarias.

(MP1165_12) CA3.1 Realizouse a limpeza dos orixinais, tendo en conta as necesidades e as características do soporte das imaxes, sexan estas
transparentes ou opacas.

(MP1165_12) CA3.2 Preparáronse os orixinais para a súa dixitalización, marcando os encadramentos, recortes, factores de ampliación ou redución e
demais indicacións, e tendo en conta as características destes, as do equipamento de dixitalización e as características técnica

(MP1165_12) CA3.3 Limpouse e preparouse o dispositivo dixitalizador en función das características deste, configurando todos os parámetros necesarios
para unha correcta escanaxe.

(MP1165_22) CA3.4 Realizáronse, tratáronse e corrixíronse os gráficos vectoriais, conseguindo a optimización para a súa reprodución.

(MP1165_12) CA3.4 Aplicáronse os procedementos de control de cor das imaxes, determinando os espazos de cor, a resposta característica do
dispositivo dixitalizador e o tratamento, en función do soporte e a cor do orixinal, e seleccionando os perfís adecuados para unha corr

(MP1165_22) CA3.5 Comprobáronse e modificáronse as cores definidas nos gráficos vectoriais, tendo en conta o fluxo de cor establecido e as limitacións
do dispositivo de saída final.

(MP1165_12) CA3.6 Comprobáronse as imaxes en pantalla para valorar a súa calidade, detectáronse as posibles desviacións ou os defectos no resultado
obtido, e propuxéronse medidas correctoras en caso necesario.

(MP1165_22) CA3.7 Almacenáronse os gráficos vectoriais no formato de ficheiro adecuado para o fluxo de produción, verificando que se cumpran as
normas de calidade establecidas.

O alumnado acadará a avaliación positiva (un 5) cando alcance os mínimos exixibles que a continuación se sinalan:

- Coñecer os equipos e periféricos que intervienen no tratamento digital de imaxes

- Coñecer os procesos de calibración mediante aplicación específicas

- Identificar a xestión de por e coñecer os modos de cor

- Saber manexar as ferramentas básicas do software específico de tratamento e edición de imaxes

- Ser capaz de valorar a calidade dunha imaxe a través de parámetros como a resolución, o tamaño e a profundidad de cor

- Saber almacenar as imaxes nos formatos adecuados para cada fluxo de traballo

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Coñecer as ferramentas de transformación e tratamento de imaxes máis adecuadas e ser capaz de utilizalas

- Saber realizar fotomontaxes no software específico empregando as ferramentas básicas (capas, máscaras, modos de fusión, efectos, etc.)

- Saber seleccionar as imaxes para a realización dunha montaxe, comprobando que manteñan entre si unhas calidades apropiadas de harmonía,

naturalidade e equilibrio de cor.

- Ter coñecementos básicos sobre as imaxes vectoriales as ferramentas para a sua creación e edición

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

De acordo co establecido no artigo 13 da Orde de 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e

técnico superior de ciclos formativos de FP dos establecidos o amparo da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación,  as probas constarán

de duas partes, una teórica e outra práctica.

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

un peso do 50% da nota final.

A proba constará de 50 preguntas tipo test. Cada pregunta correcta sumará 0,2 puntos e cada pregunta incorrecta restará 0,2 puntos.

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

da proba.

O alumno disporá dun máximo de dúas horas para realizala.

4.b) Segunda parte da proba

O alumnado que supere a primeira parte da proba realizará unha segunda proba, tamén de carácter eliminatorio. Para a súa superación as persoas

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

Consistirá no desenvolvemento de 5 exercicios prácticos que versarán sobre procedementos nos que se ten que demostrar o dominio dos mínimos

exixibles relacionados coa xestión de arquivos, axustes de imaxe global e local con programas de revelado dixital, tratamento de imaxes con

Adobe Photoshop e, creación, axuste e tratamento de imaxes vectoriais con Adobe Illustrator.

Esta segunda parte da proba será puntuada de cero a dez puntos.

Terá un peso do 50% da nota final.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

Non se permitirá o uso de teléfono móbil ou doutro dispositivo electrónico.

Para realizala o/a alumno/a disporá dun máximo de dúas horas.

- 5 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

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

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1166 Procesos finais fotográficos 02021/2022 070

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA LUISA PELÁEZ DE LA CRUZ,NURIA QUINTAS FEIJÓO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Os mínimos exixibles son os que continuación se sinalan:

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

- Coñecer o proceso de calibración nos equipamentos de impresión

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

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

- Coñecer os parámetros de impresión do software específico

- Determinar as corrección necesarias nunca imaxe para imprimir

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

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

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

- Coñecer o software de xestión de arquivos dixitáis

A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte

da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

(ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de

formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.)

Primera parte da proba 50%:

Parte teórica

Segunda parte da proba 50%:

Parte práctica

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.
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Características da proba práctica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nos que o precise.

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

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

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

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1169 Formación e orientación laboral 02021/2022 0107

MP1169_12 Prevención de riscos laborais 02021/2022 045

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

02021/2022 062

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

Profesorado asignado ao módulo LUCAS VÁZQUEZ DA CUNHA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(MP1169_22) CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre
homes e mulleres.
   (MP1169_22) CA2.7.1 Describíronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva
entre homes e mulleres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(MP1169_22) CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o
cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.
   (MP1169_22) CA3.4.1 Determináronse as principais prestacións contributivas de Seguridade Social, os seus requisitos e a súa duración

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

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

(MP1169_12) CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco,
ou para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse.

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

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

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

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

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

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

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(MP1169_22) CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre
homes e mulleres.
   (MP1169_22) CA2.7.2 Determináronse en casos prácticos concretos as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e
familiar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(MP1169_22) CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o
cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.
   (MP1169_22) CA3.4.2 Calculouse a duracion e contía das prestacións contributivas por Incapacidade Temporal e Desemprego, en casos prácticos
concretos

(MP1169_22) CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da
contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÍNIMOS ESIXIBLES:

Distínguense por unidades formativas:

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

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

vantaxes sobre o traballo individual

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

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

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

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

activa dos seus membros

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

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

colectivos.

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

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

elementos

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

homes e mulleres.

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

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

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

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

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

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

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

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

permisos retribuídos

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

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

súa contía nalgúns supostos prácticos

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

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

contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico

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

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

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

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

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

profesional.

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

UF2/ Prevención de riscos laborais

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

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

deste técnico superior.

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

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

de loita axeitadas a diferentes supostos prácticos

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

relacionados co perfil profesional deste técnico superior .

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

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

riscos laborais

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

sobre prevención de riscos laborais.

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

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

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

emerxencia

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

cadaquén

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

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

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

CA4.1.2 - Identificáronse as técnicas de loita contra cada tipo de risco, asociándoas os danos que pretenden evitar
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CA4.2 - Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos

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

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

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

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

como a composición e o uso da caixa de urxencias

CA 4.6.1 - Realizouse correctamente unha RCP simulada.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

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

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

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

TEÓRICA ou primeira parte da proba.

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

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

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

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

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

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

CARACTERÍSTICAS DA PROBA TEÓRICA:

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

a ambas unidades formativas.

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

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

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

- A duración da proba será de 100 minutos.

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

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

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

CARACTERÍSTICAS DA PROBA PRÁCTCA:

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

módulo, incluíndo casos referidos a ambas unidades formativas.

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

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

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

- A duración da proba será de 100 minutos.

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

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

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

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

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

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

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

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

CSIMS05Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1170 Empresa e iniciativa emprendedora 02021/2022 053

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

Profesorado asignado ao módulo LUCAS VÁZQUEZ DA CUNHA,MARÍA ISABEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ,MARÍATERESA CANO MARTINEZ
(Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

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

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á
liquidez e á rendibilidade da empresa.
   CA4.2.1 Describíronse a nivel teórico as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura
financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa

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

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

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

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÍNIMOS ESIXIBLES:

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

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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

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

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

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

TEÓRICA ou primeira parte da proba.

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

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

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

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

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

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

profesorado responsable.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

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

Para a determinación da cualificación terase en conta que:

 -Todas as preguntas do cuestionario teñen o mesmo valor.

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

penalizadas coa metade do valor asignado á contestación correcta.

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

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

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

4.b) Segunda parte da proba

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

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

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

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

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

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

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos 02021/2022 0187

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

Profesorado asignado ao módulo TERESA BARBERENA FERNÁNDEZ,XACOBE GONZÁLEZ ÁLVAREZ,INMACULADA VILANOVA ROMERO
(Subst.),IRENE SEARA ORO (Subst.),PABLO FRANCISCO GÓMEZ SALA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina as condicións técnicas dos equipamentos de iluminación e escenotecnia que cumpra empregar en proxectos audiovisuais e de
espectáculos, analizando as súas características funcionais e operativas.
RA2 - Determina as calidades técnicas do equipamento de captación de imaxe en cine, vídeo e televisión que se vaia empregar en diversos proxectos
audiovisuais, con xustificación das súas características funcionais e operativas.
RA3 - Determina as calidades técnicas do equipamento de son idóneo en programas de radio, gravacións musicais, espectáculos, representacións
escénicas e proxectos audiovisuais, e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA4 - Determina a configuración de medios técnicos do control de realización, adecuándoa a diversas estratexias multicámara en programas de televisión,
e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA5 - Determina o equipamento de posprodución en proxectos audiovisuais segundo os requisitos de edición, grafismo, animación, efectos, sonorización,
cambio de formato e procesos finais, e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA6 - Define a idoneidade do equipamento técnico en proxectos multimedia, para o que avalía as súas especificacións e xustifica as súas aptitudes en
relación cos requisitos do medio e as necesidades dos proxectos.
RA7 - Define as opcións técnicas e as calidades multimedia, multicanle e interactivas de programas audiovisuais e multimedia que se vaian emitir ou
distribuír por calquera sistema ou soporte, analizando as súas características técnicas e xustificando as opcións.

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina as condicións técnicas dos equipamentos de iluminación e escenotecnia que cumpra empregar en proxectos audiovisuais e de
espectáculos, analizando as súas características funcionais e operativas.
RA2 - Determina as calidades técnicas do equipamento de captación de imaxe en cine, vídeo e televisión que se vaia empregar en diversos proxectos
audiovisuais, con xustificación das súas características funcionais e operativas.
RA3 - Determina as calidades técnicas do equipamento de son idóneo en programas de radio, gravacións musicais, espectáculos, representacións
escénicas e proxectos audiovisuais, e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA4 - Determina a configuración de medios técnicos do control de realización, adecuándoa a diversas estratexias multicámara en programas de televisión,
e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA5 - Determina o equipamento de posprodución en proxectos audiovisuais segundo os requisitos de edición, grafismo, animación, efectos, sonorización,
cambio de formato e procesos finais, e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA6 - Define a idoneidade do equipamento técnico en proxectos multimedia, para o que avalía as súas especificacións e xustifica as súas aptitudes en
relación cos requisitos do medio e as necesidades dos proxectos.
RA7 - Define as opcións técnicas e as calidades multimedia, multicanle e interactivas de programas audiovisuais e multimedia que se vaian emitir ou
distribuír por calquera sistema ou soporte, analizando as súas características técnicas e xustificando as opcións.

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÍNIMOS EXIXIBLES

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

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

  - Magnitudes. Instrumentos de medición.

  - Calidade expresiva da luz.

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

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

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

suave, aparatos modulares e robotizados.

  - Escenotecnia e arquitectura teatral.

  - Maquinaria escénica

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

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

  - Características dos obxectivos empregados en produccións audiovisuais.

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

  - Características técnicas dos sistemas de rexistro de vídeo dixital.

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

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

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

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

- 6 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

  - Sistemas de cámaras robotizadas.

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

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

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

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

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

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

  - Tipos de cámaras de televisión en estudio e retransmisións.

  - Unidades de control de cámaras e controis operativos.

BC5. Determinación do equipamento de posprodución en proxectos audiovisuais

  - Prestacións técnicas e operativas de magnetoscopios dixitais.

  - Prestacións técnicas e operativas de editores lineais de vídeo.

  - Equipamento e configuración de salas de posprodución non lineal.

  - Calidades técnicas e operativas de aplicacións de edición non lineal

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

  -  Definición da idoneidade do equipo técnico en proxectos multimedia

  - Prestacións técnicas do equipamento informático de producións multimedia.

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

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

requisitos de uso e accesibilidade

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

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

  - Características dos sinais de vídeo analóxicos e dixitais.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

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

de 5 sobre 10. Tan so os alumnos que superen esta proba, accederán á realización da segunda de carácter práctico. O aprobado establécese nun

5 sobre 10.

A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte

da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Proba  escrita, tipo test de resposta múltiple, con penalización nas respostas incorrectas.

Terá carácter eliminatorio e versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para

esta parte.

O profesor do módulo calificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter

unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.
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4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a segunda,  que tamén terá carácter eliminatorio,  e consistirá no

desenvolvemento de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte. Descrición:

A partir de un varios  supostos dunha actividade audiovisual ou de espectáculos concreta, se deberá elixir,  de xeito xustificado, tódolos elementos

do equipamento máis axeitado para levar a cabo a súa realización.

O profesor ou profesora do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As persoas que non haxan superado a primeira parte da proba serán

calificadas cun cero  nesta segunda parte
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0915 Planificación de proxectos audiovisuais 02021/2022 0266

MP0915_23 Recursos do proxecto audiovisual 02021/2022 0105

MP0915_13 Valoración do proxecto audiovisual 02021/2022 056

MP0915_33 Planificación e orzamento da produción do proxecto audiovisual 02021/2022 0105

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo NURIA MARÍA TOBÍO FERNÁNDEZ,IRENE SEARA ORO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0915_23) RA1 - Elabora desagregacións dos recursos que interveñen na produción dun proxecto audiovisual, tendo en conta a relación entre as súas
características funcionais e operativas, e o tipo de produto.
(MP0915_13) RA1 - Valora as posibilidades de realización dun proxecto audiovisual, tendo en conta a relación entre as súas características específicas e
os procesos necesarios para levar a cabo a súa produción.
(MP0915_33) RA1 - Planifica o proceso de produción dun proxecto audiovisual, e xustifica o proceso metodolóxico aplicado no seu deseño e as decisións
tomadas.
(MP0915_23) RA2 - Determina as características dos recursos empregados na produción dun proxecto audiovisual, tendo en conta a súa relación cos
modos de produción posibles, as fontes de financiamento do sector e as posibilidades orzamentarias.
(MP0915_33) RA2 - Elabora o orzamento dun proxecto audiovisual, tendo en conta a relación do custo entre as partidas e os conceptos que o integran, e
os estándares de produción e os prezos de mercado.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0915_13) CA1.1 Establecéronse, a partir da análise e da interpretación da documentación dun proxecto audiovisual, as características das funcións
organizativas e empresariais, e das fases e dos procesos de produción que conflúen na súa realización.

(MP0915_33) CA1.1 Determináronse, segundo o medio (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión, radio e novos medios), o xénero, o alcance ou as
dimensións dun proxecto audiovisual, as fases definitivas do traballo.

(MP0915_33) CA1.2 Determinouse, segundo o medio (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión, radio e novos medios), o xénero, o alcance ou as
dimensións dun proxecto audiovisual, o sistema de organización da súa produción

(MP0915_13) CA1.2 Definíronse, en función da súa tipoloxía, o seu alcance, as súas dimensións e o seu xénero, as responsabilidades e as funcións
profesionais que interveñen na produción dunha obra audiovisual

(MP0915_33) CA1.3 Asignáronse os recursos humanos, materiais e loxísticos necesarios para cada fase de produción dun proxecto audiovisual, a partir
da análise das listas de desagregación.

(MP0915_23) CA1.3 Definíronse as necesidades de equipamentos, maquinaria, materiais e recursos técnicos indispensables para a realización dun
proxecto audiovisual en todas as súas fases.

(MP0915_13) CA1.3 Definíronse, a partir da análise das propiedades e dos requisitos dun proxecto audiovisual, as características funcionais e operativas
das tecnoloxías e dos equipamentos técnicos que se vaian empregar na súa realización

(MP0915_23) CA1.4 Definíronse as necesidades de localizacións, decorados e estudios, coa súa correspondente ambientación, precisos para a
realización dun proxecto audiovisual.

(MP0915_33) CA1.4 Estimouse o tempo necesario para o rexistro de cada secuencia de produción, bloque ou calquera outra unidade coherente en que se
subdividira o proxecto audiovisual.

(MP0915_13) CA1.4 Especificáronse, tras a análise da documentación, as características de xénero dun proxecto audiovisual que se vaia desenvolver.

(MP0915_33) CA1.5 Decidiuse a orde de rexistro das secuencias de produción, os bloques ou outras unidades coherentes do proxecto audiovisual, con
criterios de optimización de recursos e tempo.

(MP0915_23) CA1.5 Definíronse as necesidades de documentación visual, gráfica e sonora imprescindibles para a realización dun proxecto audiovisual.

(MP0915_13) CA1.5 Especificáronse, tras a análise da documentación, os aspectos formais, estéticos e de deseño universal nas tecnoloxías da
información e da comunicación dun proxecto audiovisual que se vaia desenvolver.

(MP0915_13) CA1.6 Especificouse, tras a análise da documentación, a posible situación na grella de programación dun proxecto audiovisual que se vaia
desenvolver.

(MP0915_33) CA1.6 Prevíronse solucións ou actividades alternativas en caso de continxencias durante as fases da produción do proxecto audiovisual.

(MP0915_13) CA1.7 Estimáronse as necesidades xerais de financiamento para a produción dun proxecto audiovisual, segundo a súa tipoloxía (cine, vídeo,
televisión, multimedia, televisión, radio e novos medios), o seu alcance ou as súas dimensións, e o seu xénero.

(MP0915_33) CA1.7 Verificouse o axuste ao orzamento dispoñible, aos prazos de presentación de produtos intermedios e finais, e á calidade requirida.

(MP0915_33) CA1.8 Considerouse o cumprimento das normas de prevención de riscos profesionais e ambientais ao longo de todo o proceso de
realización do proxecto audiovisual (preprodución, rexistro e posprodución).
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0915_33) CA1.9 Elaborouse a documentación de planificación e de seguimento do proceso de produción dun proxecto audiovisual.

(MP0915_33) CA2.1 Elixiuse o modelo orzamentario, a aplicación informática e o procedemento de cálculo máis axeitado para a xestión económica dun
proxecto audiovisual, segundo o seu alcance, as súas dimensións e o seu financiamento (produción propia, interna, asociada ou p

(MP0915_23) CA2.1 Caracterizáronse, con base na súa compatibilidade cos requisitos e as posibilidades económicas establecidas na produción dun
proxecto audiovisual, as necesidades específicas de recursos humanos.

(MP0915_33) CA2.2 Agrupáronse as necesidades de recursos humanos, materiais, loxísticos e de calquera outra condición en partidas orzamentarias, a
partir da análise do plan de produción do proxecto audiovisual.

(MP0915_23) CA2.2 Caracterizáronse, con base na súa compatibilidade cos requisitos e as posibilidades económicas establecidas na produción dun
proxecto audiovisual, as necesidades específicas de recursos materiais e loxísticos definitivos

(MP0915_23) CA2.3 Decidiuse o procedemento idóneo de compra, a construción ou o alugamento de recursos técnicos e materiais para a realización dun
proxecto audiovisual, a partir de valorar a necesidade do seu uso, e as vantaxes e os inconvenientes que achega cada modalidad

(MP0915_33) CA2.3 Seleccionáronse as ofertas procedentes da consulta de catálogos de provedores de servizos para a produción audiovisual (axencias
de persoal artístico e técnico, convenios colectivos, axencias de viaxes e de transporte, empresas de alugamento, compra ou co

(MP0915_33) CA2.4 Estableceuse unha previsión de gastos que posibilite a disposición de liquidez para afrontar gastos correntes na administración e na
xestión dun proxecto audiovisual nos momentos requiridos.

(MP0915_33) CA2.5 Proxectáronse os recursos económicos con criterios de optimización e cumprimento dos obxectivos predefinidos de prazo, custo e
calidade dun proxecto audiovisual, así como da súa adecuación ás expectativas artísticas e de explotación da produtora.

(MP0915_23) CA2.5 Deducíronse, a partir da determinación de recursos, as necesidades concretas de solicitude de permisos e negociación de dereitos
para a realización dun proxecto audiovisual.

(MP0915_33) CA2.6 Confeccionouse a parte da memoria económica que consigne toda a información relativa á elaboración e a posterior xestión do
orzamento dunha produción audiovisual.

(MP0915_23) CA2.6 Estimáronse as repercusións que achega a decisión sobre o modo de produción idóneo (propio, asociado, coprodución, etc.) para a
realización dun proxecto audiovisual, e xustificáronse as vantaxes e os inconvenientes de cada opción.

(MP0915_23) CA2.7 Proxectouse o plan de fontes económicas e as formas de financiamento posibles para a realización dun proxecto audiovisual.

(MP0915_23) CA2.8 Formalizáronse os documentos e simuláronse os trámites administrativos necesarios para a solicitude de subvencións e axudas
públicas e privadas para a produción dun proxecto audiovisual.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0915_23) RA1 - Elabora desagregacións dos recursos que interveñen na produción dun proxecto audiovisual, tendo en conta a relación entre as súas
características funcionais e operativas, e o tipo de produto.
(MP0915_13) RA1 - Valora as posibilidades de realización dun proxecto audiovisual, tendo en conta a relación entre as súas características específicas e
os procesos necesarios para levar a cabo a súa produción.
(MP0915_33) RA1 - Planifica o proceso de produción dun proxecto audiovisual, e xustifica o proceso metodolóxico aplicado no seu deseño e as decisións
tomadas.
(MP0915_23) RA2 - Determina as características dos recursos empregados na produción dun proxecto audiovisual, tendo en conta a súa relación cos
modos de produción posibles, as fontes de financiamento do sector e as posibilidades orzamentarias.
(MP0915_33) RA2 - Elabora o orzamento dun proxecto audiovisual, tendo en conta a relación do custo entre as partidas e os conceptos que o integran, e
os estándares de produción e os prezos de mercado.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0915_23) CA1.1 Subdividiuse o documento base en unidades lóxicas de produción segundo a tipoloxía do proxecto audiovisual que se vaia
desenvolver (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión, radio e novos medios).

(MP0915_13) CA1.1 Establecéronse, a partir da análise e da interpretación da documentación dun proxecto audiovisual, as características das funcións
organizativas e empresariais, e das fases e dos procesos de produción que conflúen na súa realización.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0915_23) CA1.2 Definíronse as necesidades de recursos humanos, artísticos e técnicos precisos para a realización dun proxecto audiovisual en todas
as súas fases.

(MP0915_13) CA1.2 Definíronse, en función da súa tipoloxía, o seu alcance, as súas dimensións e o seu xénero, as responsabilidades e as funcións
profesionais que interveñen na produción dunha obra audiovisual

(MP0915_33) CA1.3 Asignáronse os recursos humanos, materiais e loxísticos necesarios para cada fase de produción dun proxecto audiovisual, a partir
da análise das listas de desagregación.

(MP0915_13) CA1.3 Definíronse, a partir da análise das propiedades e dos requisitos dun proxecto audiovisual, as características funcionais e operativas
das tecnoloxías e dos equipamentos técnicos que se vaian empregar na súa realización

(MP0915_33) CA1.4 Estimouse o tempo necesario para o rexistro de cada secuencia de produción, bloque ou calquera outra unidade coherente en que se
subdividira o proxecto audiovisual.

(MP0915_13) CA1.4 Especificáronse, tras a análise da documentación, as características de xénero dun proxecto audiovisual que se vaia desenvolver.

(MP0915_13) CA1.5 Especificáronse, tras a análise da documentación, os aspectos formais, estéticos e de deseño universal nas tecnoloxías da
información e da comunicación dun proxecto audiovisual que se vaia desenvolver.

(MP0915_33) CA1.5 Decidiuse a orde de rexistro das secuencias de produción, os bloques ou outras unidades coherentes do proxecto audiovisual, con
criterios de optimización de recursos e tempo.

(MP0915_33) CA1.6 Prevíronse solucións ou actividades alternativas en caso de continxencias durante as fases da produción do proxecto audiovisual.

(MP0915_23) CA1.6 Agrupáronse todas as necesidades para a realización dun proxecto audiovisual en listas coherentes por unidades lóxicas de
produción (escenas, secuencias, bloques, localizacións, conxunto de decorados ou outros ítems de clasificación).

(MP0915_13) CA1.6 Especificouse, tras a análise da documentación, a posible situación na grella de programación dun proxecto audiovisual que se vaia
desenvolver.

(MP0915_13) CA1.7 Estimáronse as necesidades xerais de financiamento para a produción dun proxecto audiovisual, segundo a súa tipoloxía (cine, vídeo,
televisión, multimedia, televisión, radio e novos medios), o seu alcance ou as súas dimensións, e o seu xénero.

(MP0915_33) CA1.7 Verificouse o axuste ao orzamento dispoñible, aos prazos de presentación de produtos intermedios e finais, e á calidade requirida.

(MP0915_23) CA1.7 Estimouse a disposición de recursos propios e a posible opción polos recursos alleos para a posta en marcha dun proxecto
audiovisual.

(MP0915_33) CA1.8 Considerouse o cumprimento das normas de prevención de riscos profesionais e ambientais ao longo de todo o proceso de
realización do proxecto audiovisual (preprodución, rexistro e posprodución).

(MP0915_23) CA1.8 Aplicáronse criterios de optimización económica, funcional e organizativa na identificación dos recursos necesarios para a realización
dun proxecto audiovisual.

(MP0915_33) CA1.9 Elaborouse a documentación de planificación e de seguimento do proceso de produción dun proxecto audiovisual.

(MP0915_33) CA2.1 Elixiuse o modelo orzamentario, a aplicación informática e o procedemento de cálculo máis axeitado para a xestión económica dun
proxecto audiovisual, segundo o seu alcance, as súas dimensións e o seu financiamento (produción propia, interna, asociada ou p

(MP0915_33) CA2.2 Agrupáronse as necesidades de recursos humanos, materiais, loxísticos e de calquera outra condición en partidas orzamentarias, a
partir da análise do plan de produción do proxecto audiovisual.

(MP0915_33) CA2.3 Seleccionáronse as ofertas procedentes da consulta de catálogos de provedores de servizos para a produción audiovisual (axencias
de persoal artístico e técnico, convenios colectivos, axencias de viaxes e de transporte, empresas de alugamento, compra ou co

(MP0915_33) CA2.4 Estableceuse unha previsión de gastos que posibilite a disposición de liquidez para afrontar gastos correntes na administración e na
xestión dun proxecto audiovisual nos momentos requiridos.

(MP0915_23) CA2.4 Formalizáronse os documentos de solicitude de ofertas a provedores, tras a realización de consultas por procedementos
estandarizados a catálogos de empresas de servizos para a produción audiovisual (axencias de persoal artístico e técnico, convenios colec

(MP0915_23) CA2.5 Deducíronse, a partir da determinación de recursos, as necesidades concretas de solicitude de permisos e negociación de dereitos
para a realización dun proxecto audiovisual.

(MP0915_33) CA2.5 Proxectáronse os recursos económicos con criterios de optimización e cumprimento dos obxectivos predefinidos de prazo, custo e
calidade dun proxecto audiovisual, así como da súa adecuación ás expectativas artísticas e de explotación da produtora.

(MP0915_33) CA2.6 Confeccionouse a parte da memoria económica que consigne toda a información relativa á elaboración e a posterior xestión do
orzamento dunha produción audiovisual.

(MP0915_23) CA2.6 Estimáronse as repercusións que achega a decisión sobre o modo de produción idóneo (propio, asociado, coprodución, etc.) para a
realización dun proxecto audiovisual, e xustificáronse as vantaxes e os inconvenientes de cada opción.

(MP0915_23) CA2.7 Proxectouse o plan de fontes económicas e as formas de financiamento posibles para a realización dun proxecto audiovisual.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0915_23) CA2.8 Formalizáronse os documentos e simuláronse os trámites administrativos necesarios para a solicitude de subvencións e axudas
públicas e privadas para a produción dun proxecto audiovisual.

Os contidos mínimos esixibles son:

Funcións e estrutura organizativa da industria audiovisual: cine, vídeo, televisión, multimedia, radio e novos medios.

Tipoloxía de procesos de produción audiovisual: fases e características segundo o medio e a tecnoloxía.

Industria cinematográfica, videográfica e televisiva segundo a evolución histórica das actividades de produción audiovisual.

Organigramas e funcións profesionais na produción de produtos audiovisuais.

Procesos de produción de audiovisuais.

Programación das emisoras de radio e televisión.

Procesos de determinación da viabilidade dun proxecto audiovisual.

Tipoloxía e características dos recursos humanos, materiais e loxísticos en cada fase de produción do proxecto.

Tipoloxía e características das localizacións, os decorados, os estudios e os escenarios: criterios de selección.

Técnicas de desagregación de recursos a partir da análise do guión ou da documentación definitiva do proxecto.

Empresas do sector de produción, emisión, distribución e exhibición.

Procedementos de valoración da necesidade de permisos e xestión de dereitos para a produción de proxectos audiovisuais.

Modalidades de produción (propia, asociada e coprodución): vantaxes e inconvenientes.

Elección do modelo de plan de traballo segundo o medio e o tipo de produto: tipoloxía de modelos.

Elaboración do plan de financiamento do proxecto. Memoria económica do proxecto.

O modelo orzamentario. Os capítulos e as partidas.

Estratexias de lanzamento, marketing e publicidade.

Criterios de avaliación:

Primeira parte da proba

A proba terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte. O profesor do módulo cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para

a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento de supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na

programación para esta parte.

O profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As persoas que non superasen a primeira parte da proba serán

calificadas cun cero nesta segunda parte.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

- 5 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

O peso de ambas probas na calificación final será do 50% na primeira proba e  do 50% na segunda proba, sendo a primeira eliminatoria en caso

de non chegar a cualificación de cinco puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo e que terá

un peso do 50% da nota final.

A proba constará de 60 preguntas tipo test. Cada pregunta correcta sumará 0,1 puntos e cada pregunta incorrecta restará 0,1 puntos.

Esta primeira parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder realizar a segunda parte

da proba.

Duración aproximada: 60 minutos

Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de anuncios

do centro.

4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libres

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

- A proba consistirá na resolución dunha serie de exercicios nos que o alumno demostrará os coñecementos teórico prácticos do módulo e que que

avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe.

- Exemplo de exercios: Realizar o deseño del control orzamentario do proxecto audiovisual

- A parte práctica terá un peso do 50% da nota total.

- Esta segunda parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder superala. 

- Para a resolución da proba, o centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma (ordenador co software

necesario  etc.

- O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro para aqueles supostos prácticos nos que o precise.

- A duración para esta proba será de 120 minutos.

- 6 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0916 Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia 02021/2022 0157

MP0916_12 Selección e xestión dos recursos dun proxecto audiovisual 02021/2022 0100

MP0916_22 Control e verificación dos procesos de traballo do proxecto
audiovisual

02021/2022 057

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JOSÉ SALGUEIRO SANTISO,SONIA SOUTO FERNÁNDEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0916_22) RA1 - Designa o procedemento de xestión e supervisión da rodaxe ou da gravación dun proxecto de cine ou vídeo, e da produción dun
multimedia, tendo en conta a relación entre as actividades e as variables que interveñen no proceso.
(MP0916_12) RA1 - Establece os procedementos de selección e xestión dos recursos humanos dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, relacionando
as capacidades e as responsabilidades profesionais coa consecución dos obxectivos do proxecto.
(MP0916_12) RA2 - Designa o sistema de recepción, control e seguimento dos recursos técnicos, materiais e loxísticos que interveñen no proceso de
produción dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, diferenciando as relacións que se establecen cos tipos de empresas provedoras de servizos.
(MP0916_22) RA2 - Designa o procedemento de xestión dos procesos de montaxe e posprodución dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, tendo en
conta a relación entre as actividades e as variables que interveñen.
(MP0916_12) RA3 - Establece o sistema de xestión de estudios e localizacións, e dos seus decorados, e resolve a obtención de permisos e o control de
tempos e calidades de execución ou adaptación, seguindo os criterios estéticos e económicos establecidos no proxecto de cine, vídeo ou multimedia.
(MP0916_12) RA4 - Establece o sistema de xestión dos recursos económicos dispoñibles para a realización dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia,
tendo en conta a relación entre as condicións de xestión e o obxectivo de finalización do proxecto, nos prazos, nas calidades e cos orzamentos
establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0916_22) CA1.1 Realizouse o plan de citacións e convocatorias ao persoal artístico e técnico, con garantía da súa difusión coa antelación precisa, e
realizáronse as comprobacións necesarias.

(MP0916_12) CA1.1 Estableceuse o plan de selección e contratación dos recursos humanos técnicos necesarios para a produción dun proxecto
audiovisual, a partir do estudo da documentación e do plan de produción, e da valoración do perfil profesional e a modalidade de contrat
   (MP0916_22) CA1.1.1 Estableceuse os elementos que conforman o plan de citacións e convocatorias ao persoal artístico e técnico e as súas
características

(MP0916_22) CA1.2 Estableceuse a aplicación e o seguimento do plan de ensaios para a consecución dos resultados previstos pola dirección ou a
realización, axustando o proceso técnico e efectuando as probas de vestiario, maquillaxe, caracterización e peiteado.
(MP0916_22) CA1.3 Deseñouse o procedemento de control dos procesos de produción dun proxecto multimedia, de animación 2D ou 3D, interactivo ou
videoxogo, de xeito que se garanta o seguimento e o control de todas as fases intermedias ata a disposición dos materiais para a súa montaxe,
posprodución e sonorización
(MP0916_12) CA1.3 Estableceuse un sistema para comprobar a capacidade, a idoneidade e a dispoñibilidade dos recursos humanos técnicos e artísticos
respecto aos requisitos da produción e o plan de traballo.

(MP0916_12) CA1.4 Definíronse as responsabilidades profesionais do persoal técnico e artístico que cumpra introducir nas cláusulas dos contratos que se
vaian realizar, axustándoas aos convenios colectivos, a cotización dos artistas (cachets), as categorías profesionais e a

(MP0916_22) CA1.4 Planificouse o plan de seguridade da produción, logo da solicitude de servizos ás forzas de orde pública ou a través da contratación
dos servizos de empresas especializadas.

(MP0916_22) CA1.5 Deseñouse un procedemento para asegurar o cumprimento das cláusulas recollidas nos contratos co persoal técnico e artístico, e con
empresas provedoras de materiais, equipamentos e servizos

(MP0916_22) CA1.6 Estableceuse un sistema de control do cumprimento do plan de produción do programa, responsabilizándose da garda e do control
dos materiais audiovisuais xerados durante o proceso.

(MP0916_22) CA1.7 Preparouse o parte de traballo diario e elaborouse a orde de traballo para o día seguinte, tendo en conta a responsabilidade
compartida co equipo de dirección ou realización, e suxeríronse solucións alternativas para a resolución de continxencias.

(MP0916_22) CA2.1 Estableceuse o procedemento de xestión e supervisión da aplicación do plan de montaxe, posprodución e sonorización do proxecto,
especificando as características e a tipoloxía de equipamentos e salas de montaxe, os efectos que se vaian aplicar, os procesos
   (MP0916_22) CA2.1.1 Definiuse o procedemento de xestión e supervisión da aplicación do plan de montaxe, posprodución e sonorización do proxecto

(MP0916_22) CA2.2 Definiuse o sistema de entrega e recepción dos fluxos de materiais audiovisuais, así como a súa distribución no tempo, entre os
departamentos implicados na montaxe, na posprodución e na sonorización do proxecto (montaxe de imaxe e de audio, gravación de s

(MP0916_12) CA2.3 Definíronse as relacións con distintos tipos de empresas externas de servizos, segundo a necesidade da súa intervención en cada
fase do proxecto, redactando as cláusulas contractuais e as condicións dos seus servizos.

(MP0916_22) CA2.3 Estableceuse un sistema para o control dos requisitos de calidade do produto final, tendo en conta a valoración interna e a entrega de
produtos intermedios e finais para a súa validación por actores externos, os prazos de tempo e a extensión de recursos n
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0916_22) CA2.4 Supervisouse o cumprimento dos protocolos de navegación de produtos multimedia e interactivos, así como a realización e a
validación dos procesos de autoría.

(MP0916_12) CA2.4 Documentáronse as características dos efectos especiais que cumpra realizar na rodaxe ou gravación do proxecto, recollendo as
condicións de seguridade que levan consigo.
   (MP0916_22) CA2.4.1 Coñecense os protocolos de navegación de produtos multimedia e interactivos, así como a realización e a validación dos
procesos de autoría.

(MP0916_12) CA2.5 Adaptouse o plan de traballo ás condicións de dispoñibilidade e operatividade dos recursos definitivos, remarcando e dando solucións
organizativas aos cambios producidos.

(MP0916_22) CA2.5 Especificáronse as características técnicas do produto final segundo as normas estandarizadas de entrega de produtos audiovisuais e
multimedia, tales como especificidade da masterización, a súa canle de explotación ou difusión e o cumprimento das normas P
   (MP0916_12) CA2.5.1 Definíronse as condicións determinantes dun plan de traballo

(MP0916_12) CA2.6 Redactáronse os contratos dos recursos materiais, técnicos e loxísticos, optimizando o orzamento e valorando as condicións de
pagamento máis favorables.

(MP0916_12) CA3.2 Verificáronse e documentáronse, a partir do estudo da ficha ou do informe de localización e do seu contraste no lugar, as condicións
de adaptación do espazo ás necesidades do proxecto e a súa dispoñibilidade.
   (MP0916_12) CA3.2.1 Definirónse os elementos que debe incluir unha ficha de localizacións

(MP0916_12) CA3.3 Realizáronse os procesos documentais para a obtención de permisos para a utilización de localizacións, diferenciando entre públicas
e privadas.
   (MP0916_12) CA3.3.1 Definirónse os procesos documentais para a obtención de permisos para a utilización de localizacións

(MP0916_12) CA3.5 Redactáronse as cláusulas dos contratos para o uso de estudios e localizacións, tendo en conta os tempos precisos para a súa
adaptación escenográfica e técnica, e o seu axuste ao orzamento da produción.

(MP0916_12) CA3.6 Concretouse a modalidade dos efectos especiais que cumpra realizar no estudio ou na localización durante a rodaxe ou a gravación,
planificando a súa realización e relacionando a súa operación coas características técnicas e espaciais.

(MP0916_12) CA4.1 Redactáronse as cláusulas dos seguros aplicables á produción de proxectos de cine, vídeo ou multimedia (de responsabilidade civil,
de negativo, de perda do material, de bo fin, etc.) co obxectivo de salvagardar a solvencia económica do proxecto.

(MP0916_12) CA4.2 Concretáronse os procedementos administrativos e contables aplicables á administración e á xestión dun proxecto de cine, vídeo ou
multimedia, para garantir a dispoñibilidade e o control dos recursos económicos.

(MP0916_12) CA4.3 Deseñouse un plan de seguimento do gasto en cada fase do proceso, identificado as partidas de gastos que lle corresponden

(MP0916_12) CA4.5 Xestionáronse os documentos necesarios para a obtención de axudas públicas para a produción do proxecto de cine, vídeo ou
espectáculo.

(MP0916_12) CA4.7 Xestionouse a documentación relativa á obtención de permisos para a utilización de contidos suxeitos, dereitos de autor ou
propiedade de terceiros.

(MP0916_12) CA4.8 Realizouse un balance económico para a comparación das realizacións con respecto ás previsións, e propuxéronse accións
correctoras ante desviacións.
   (MP0916_12) CA4.8.1 Coñecense os elementos que forman parte da realización dun balance económico

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0916_22) RA1 - Designa o procedemento de xestión e supervisión da rodaxe ou da gravación dun proxecto de cine ou vídeo, e da produción dun
multimedia, tendo en conta a relación entre as actividades e as variables que interveñen no proceso.
(MP0916_12) RA1 - Establece os procedementos de selección e xestión dos recursos humanos dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, relacionando
as capacidades e as responsabilidades profesionais coa consecución dos obxectivos do proxecto.
(MP0916_12) RA2 - Designa o sistema de recepción, control e seguimento dos recursos técnicos, materiais e loxísticos que interveñen no proceso de
produción dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, diferenciando as relacións que se establecen cos tipos de empresas provedoras de servizos.
(MP0916_22) RA2 - Designa o procedemento de xestión dos procesos de montaxe e posprodución dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, tendo en
conta a relación entre as actividades e as variables que interveñen.
(MP0916_12) RA3 - Establece o sistema de xestión de estudios e localizacións, e dos seus decorados, e resolve a obtención de permisos e o control de
tempos e calidades de execución ou adaptación, seguindo os criterios estéticos e económicos establecidos no proxecto de cine, vídeo ou multimedia.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0916_12) RA4 - Establece o sistema de xestión dos recursos económicos dispoñibles para a realización dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia,
tendo en conta a relación entre as condicións de xestión e o obxectivo de finalización do proxecto, nos prazos, nas calidades e cos orzamentos
establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0916_22) CA1.1 Realizouse o plan de citacións e convocatorias ao persoal artístico e técnico, con garantía da súa difusión coa antelación precisa, e
realizáronse as comprobacións necesarias.
   (MP0916_22) CA1.1.2 Realizouse o plan de citacións e convocatorias ao persoal artístico e técnico, con garantía da súa difusión coa antelación precisa,
e realizáronse as comprobacións necesarias.  Engadir

(MP0916_12) CA1.2 Planificáronse os procesos de realización das probas de casting para a selección do persoal artístico segundo os perfís solicitados,
logo da consulta con catálogos de actores e actrices, axencias e representantes, definindo a tipoloxía de probas, a orde d
(MP0916_22) CA1.3 Deseñouse o procedemento de control dos procesos de produción dun proxecto multimedia, de animación 2D ou 3D, interactivo ou
videoxogo, de xeito que se garanta o seguimento e o control de todas as fases intermedias ata a disposición dos materiais para a súa montaxe,
posprodución e sonorización
(MP0916_12) CA1.5 Programouse a distribución dos recursos humanos e as súas condicións de intervención en cada fase da produción dun proxecto de
cine, vídeo ou multimedia.

(MP0916_22) CA1.5 Deseñouse un procedemento para asegurar o cumprimento das cláusulas recollidas nos contratos co persoal técnico e artístico, e con
empresas provedoras de materiais, equipamentos e servizos

(MP0916_22) CA1.7 Preparouse o parte de traballo diario e elaborouse a orde de traballo para o día seguinte, tendo en conta a responsabilidade
compartida co equipo de dirección ou realización, e suxeríronse solucións alternativas para a resolución de continxencias.

(MP0916_22) CA1.8 Aplicáronse estratexias de negociación e técnicas de resolución de conflitos, de continxencias e dos problemas interpersoais
aparecidos durante o proceso de produción do programa.

(MP0916_12) CA2.1 Estableceuse un procedemento documentado para a recepción, o control e o seguimento do equipamento técnico, tendo en conta o
cumprimento dos requisitos, a comprobación do seu funcionamento e a súa chegada no momento estipulado

(MP0916_22) CA2.1 Estableceuse o procedemento de xestión e supervisión da aplicación do plan de montaxe, posprodución e sonorización do proxecto,
especificando as características e a tipoloxía de equipamentos e salas de montaxe, os efectos que se vaian aplicar, os procesos
   (MP0916_22) CA2.1.2  Estableceuse o procedemento de xestión e supervisión da aplicación do plan de montaxe, posprodución e sonorización do
proxecto, especificando as características e a tipoloxía de equipamentos e salas de montaxe, os efectos que se vaian aplicar, os procesos

(MP0916_22) CA2.2 Definiuse o sistema de entrega e recepción dos fluxos de materiais audiovisuais, así como a súa distribución no tempo, entre os
departamentos implicados na montaxe, na posprodución e na sonorización do proxecto (montaxe de imaxe e de audio, gravación de s

(MP0916_12) CA2.2 Estableceuse un sistema para a recepción, o control e o seguimento dos soportes e dos materiais funxibles necesarios en cada fase
do proceso de produción, comprobando o cumprimento das normas técnicas estandarizadas.

(MP0916_22) CA2.4 Supervisouse o cumprimento dos protocolos de navegación de produtos multimedia e interactivos, así como a realización e a
validación dos procesos de autoría.
   (MP0916_22) CA2.4.2 Supervisouse o cumprimento dos protocolos de navegación de produtos multimedia e interactivos, así como a realización e a
validación dos procesos de autoría.

(MP0916_12) CA2.5 Adaptouse o plan de traballo ás condicións de dispoñibilidade e operatividade dos recursos definitivos, remarcando e dando solucións
organizativas aos cambios producidos.
   (MP0916_12) CA2.5.2 Adaptouse o plan de traballo ás condicións de dispoñibilidade e operatividade dos recursos definitivos, remarcando e dando
solucións organizativas aos cambios producidos

(MP0916_22) CA2.6 Deseñouse e supervisouse o proceso de obtención dun tráiler ou calquera outro elemento audiovisual adecuado á promoción do
produto de cine, vídeo ou multimedia

(MP0916_12) CA2.7 Fixouse un plan loxístico que garanta que os desprazamentos, os aloxamentos e a manutención do persoal artístico e técnico se
realicen nas condicións e nos prazos establecidos.

(MP0916_12) CA2.8 Estableceuse un sistema para o aprovisionamento dos equipamentos e dos materiais nos lugares de rodaxe ou gravación, que teña
en conta as condicións de almacenamento e de seguridade.

(MP0916_12) CA3.1 Comprobouse a adecuación técnica dos estudios de gravación ao proxecto de cine, vídeo ou multimedia, e a súa dispoñibilidade nos
prazos estipulados.

(MP0916_12) CA3.2 Verificáronse e documentáronse, a partir do estudo da ficha ou do informe de localización e do seu contraste no lugar, as condicións
de adaptación do espazo ás necesidades do proxecto e a súa dispoñibilidade.
   (MP0916_12) CA3.2.2 Documentáronse, a partir do estudo da ficha de localización e do seu contraste no lugar, as condicións de adaptación do espazo
ás necesidades do proxecto e a súa dispoñibilidade
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0916_12) CA3.3 Realizáronse os procesos documentais para a obtención de permisos para a utilización de localizacións, diferenciando entre públicas
e privadas.
   (MP0916_12) CA3.3.2 Realizáronse os procesos documentais para a obtención de permisos para a utilización de localizacións, diferenciando entre
públicas e privadas

(MP0916_12) CA3.4 Determináronse as necesidades escenográficas e marcouse o procedemento e os prazos para a construción e a instalación de
decorados e elementos de ambientación, axustándose ao estándar de calidade establecido.

(MP0916_12) CA4.4 Estableceuse o calendario de pagamentos para a xestión económica do proxecto, acoutando as cantidades económicas necesarias
en cada momento.

(MP0916_12) CA4.6 Estableceuse un sistema para garantir o seguimento da documentación administrativa da produción, que garanta o seu arquivo e a
súa localización.

(MP0916_12) CA4.8 Realizouse un balance económico para a comparación das realizacións con respecto ás previsións, e propuxéronse accións
correctoras ante desviacións.
   (MP0916_12) CA4.8.2 Realizouse un balance económico para a comparación das realizacións con respecto ás previsións, e propuxéronse accións
correctoras ante desviacións

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Primeira proba:

Consistirá en 50 preguntas (resposta curta, tipo test e desenvolvemento) sobre os criterios de avaliación establecidos na programación para esta

parte. O profesor do módulo cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán

obter unha puntación igual ou superior a cinco puntos.

O tempo máximo para a realización da proba será de dúas horas.

Segunda proba:

A segunda proba consistirá no desenvolvemento dun proxecto de produción (selección e xestión dun proxecto audiovisual), seguindo os criterios

de avaliación establecidos na programación para esta parte.

O profesor do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas

deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

O tempo máximo para a realización da proba será de tres horas.

 A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a

puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

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 nunha proba escrita de 50 preguntas (resposta curta, tipo test e desenvolvemento) que versará sobre unha mostra suficientemente

significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte. O profesor do módulo cualificará esta primeira parte da proba

de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntación igual ou superior a cinco puntos. O tempo

máximo para a realización da proba é de 2 horas.Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación expoñerán a puntuación

obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de anuncios.
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4.b) Segunda parte da proba

A a segunda proba consistirá no desenvolvemento de varios supostos prácticos baseados no desenvolvemento dun proxecto de produción

audiovisual (ficción, documental ou multimedia)  no que se aplicarán unha mostra o 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.O tempo máximo para a realización da

proba é de 3 horas. Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtidas no taboleiro de anuncios

do centro no que se realizou.

 A cualificación final correspondente da proba deste módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a

puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0918 Planificación de proxectos de espectáculos e eventos 02021/2022 0213

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo BLANCA PIÑEIRO TORRES,MARÍA EVA ALONSO ÁLVAREZ,SONIA SOUTO FERNÁNDEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Avalía a viabilidade do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo en conta a relación entre os seus obxectivos artísticos e económicos,
e os procesos necesarios para levar a cabo a súa produción.
RA2 - Determina os recursos técnicos, os medios loxísticos e os espazos e instalacións necesarios para a posta en marcha dun proxecto de artes
escénicas, musical ou evento, diferenciando as súas características funcionais e operativas, e relacionándoas co tipo de produto.
RA3 - Determina os recursos humanos técnicos e artísticos necesarios para a posta en marcha do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo
en conta a relación das súas características profesionais co cumprimento dos requisitos técnicos, económicos e artísticos establecidos.
RA4 - Designa o plan de produción dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento, adecuando as técnicas de planificación ao tipo de espectáculo ou
evento, e xustificando o proceso metodolóxico aplicado no seu deseño e as decisións tomadas.
RA5 - Elabora o orzamento dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo en conta a relación do custo das partidas e dos conceptos que o
integran cos estándares habituais do sector e os prezos de mercado.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Especificáronse as características de tipoloxía e estrutura organizativa e funcional das empresas do sector da produción de espectáculos e eventos,
diferenciándoas pola súa titularidade, a entidade xurídica, as condicións de estabilidade empresarial, as d

CA1.2 Determinouse a viabilidade dramática ou comunicativa dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento, a partir do estudo da súa
documentación e do seu contido, da súa estrutura narrativa, do formato, do xénero, do estilo e da proposta dramatúrxica ou c

CA1.4 Definíronse as responsabilidades e as funcións profesionais que interveñen na produción dunha obra de artes escénicas, musical ou evento,
realizando diagramas funcionais do proceso de produción con vistas á súa valoración e posterior realización.

CA2.1 Definíronse os recursos técnicos, luminotécnicos, sonoros e audiovisuais precisos para a realización dun espectáculo de artes escénicas, musical
ou evento, valorando as súas prestacións, a funcionalidade, as aplicacións e a súa adaptación ao proxecto técn

CA2.2 Determináronse os procedementos para a obtención ou a contratación dos medios técnicos e artísticos, e as necesidades de transporte,
aloxamento, manutención, cátering, almacenaxe, servizos de seguridade e atención ao público.

CA2.4 Determináronse as prestacións e a funcionalidade dos elementos materiais escénicos necesarios para a posta en marcha do proxecto (decorados,
vestiario e atrezo).

CA2.6 Decidíronse as modalidades de aprovisionamento de recursos materiais para o espectáculo en vivo ou evento, con empresas subministradoras e de
servizos, diferenciando entre compra, alugamento, leasing ou renting.

CA3.2 Determináronse as funcións, as tarefas, a cualificación e a xerarquía de cada posto de traballo dos equipos humanos técnicos e artísticos que
interveñen na posta en marcha dun espectáculo ou evento, así como as relacións entre os colectivos implicados.

CA3.4 Definíronse as modalidades de contratación do persoal técnico e artístico que intervén no proceso de produción dun espectáculo ou evento,
considerando as estratexias de negociación e a adecuación dos contratos á regulamentación laboral do sector.

CA4.1 Contabilizouse o tempo necesario para a realización dos procesos que concorren na realización dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento
(preparación, ensaios, montaxe, representación, desmontaxe, pechamento e balance).

CA4.4 Prevíronse solucións ou actividades alternativas en caso de continxencias xurdidas durante as fases da produción do proxecto, tanto nas de
preparación como na representación en local estable ou en xira.

CA4.5 Contrastouse o plan de produción co orzamento dispoñible, o cumprimento dos prazos e a consecución dos requisitos de calidade establecidos no
proxecto.

CA4.6 Deseñouse un plan de emerxencia e evacuación que recolla as medidas de seguridade e a prevención de riscos laborais segundo as características
do recinto, os medios técnicos que se vaian utilizar e a normativa específica de seguridade en locais de pública concorrencia

CA5.2 Determináronse os capítulos e as partidas orzamentarias estandarizadas segundo a tipoloxía e a dimensión do espectáculo ou evento.

CA5.4 Valoráronse economicamente, a prezos de mercado e segundo o estándar de produción elixido, as partidas orzamentarias que integran o
orzamento do proxecto de espectáculos ou evento.

CA5.5 Realizouse a proxección de ingresos (por disposición de recursos propios ou alleos, por recadación na venda de entradas ou outros sistemas) e de
gastos (na produción e na representación en local estable ou en xira), para calcular a disposición de liquidez

CA5.6 Proxectáronse os recursos económicos con criterios de optimización e cumprimento dos obxectivos predefinidos de prazo, custo e calidade dun
proxecto de espectáculo ou evento.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Avalía a viabilidade do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo en conta a relación entre os seus obxectivos artísticos e económicos,
e os procesos necesarios para levar a cabo a súa produción.
RA2 - Determina os recursos técnicos, os medios loxísticos e os espazos e instalacións necesarios para a posta en marcha dun proxecto de artes
escénicas, musical ou evento, diferenciando as súas características funcionais e operativas, e relacionándoas co tipo de produto.
RA3 - Determina os recursos humanos técnicos e artísticos necesarios para a posta en marcha do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo
en conta a relación das súas características profesionais co cumprimento dos requisitos técnicos, económicos e artísticos establecidos.
RA4 - Designa o plan de produción dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento, adecuando as técnicas de planificación ao tipo de espectáculo ou
evento, e xustificando o proceso metodolóxico aplicado no seu deseño e as decisións tomadas.
RA5 - Elabora o orzamento dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo en conta a relación do custo das partidas e dos conceptos que o
integran cos estándares habituais do sector e os prezos de mercado.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Valoráronse as particularidades socioeconómicas da produción escénica en Galicia (demanda de produtos escénicos, renda galega en relación á
media española e porcentaxe desta destinada ao lecer, avellentamento da poboación e hábitat disperso), á hora de es

CA1.5 Valorouse a idoneidade do recinto específico proposto para a representación do espectáculo ou evento, a partir do estudo da documentación
dispoñible de tipo técnico e loxístico, e de visitas técnicas aos espazos de representación.

CA1.6 Estimáronse os requisitos administrativos necesarios en materia de dereitos de autor, permisos, seguros, protección ambiental e uso dos recintos
de representación do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, a partir da análise da súa documentación.

CA1.7 Determinouse a viabilidade económica do proxecto mediante o estudo da previsión de gastos e ingresos, as fontes ou os medios de financiamento
públicos e privados, os patrocinios e as subvencións posibles, e o orzamento asignado pola empresa que demanda o

CA2.3 Especificáronse as condicións que deben cumprir os espazos de representación e as súas instalacións para a posta en marcha do espectáculo ou
evento, tanto en recintos destinados a exhibicións regulares como nos non preparados (espazos de configuración púb

CA2.5 Formalizouse a documentación técnica precisa para o control dos recursos técnicos, os medios loxísticos, os espazos, as instalacións e os
elementos materiais escénicos do proxecto.

CA3.1 Realizouse o desagregación de persoal técnico e artístico necesario para a posta en marcha do proxecto, reflectíndoo en organigramas adaptados á
natureza dos espectáculos ou eventos (teatro, danza, ópera, circo, concerto ao aire libre, mitin, presentación

CA3.3 Estableceuse un procedemento para a realización de probas de casting, audición, visión, etc., para a selección de actores e actrices, cantantes,
músicos e músicas, bailaríns e bailarinas, presentadores e presentadoras, e diferentes intérpretes e interveni

CA3.5 Estableceuse un sistema para a elaboración da documentación relativa aos procesos administrativos e fiscais necesarios para a contratación de
persoal técnico e artístico, así como a relativa ao cumprimento da lexislación de propiedade intelectual e cesión

CA4.2 Elaboráronse os plans de traballo parciais das actividades implicadas na realización do espectáculo ou evento, considerando as necesidades de
dirección artística, dirección técnica, rexedoría e protocolo, e revisando a súa concordancia co orzamento e cos

CA4.3 Realizouse o plan de produción do proxecto, que integra os plans de traballo parciais das actividades que se vaian desenvolver e os recursos
necesarios, empregando aplicacións informáticas especializadas na xestión de proxectos de espectáculos e eventos.

CA4.7 Elaborouse a documentación de planificación e a necesaria para o seguimento do proceso de produción do proxecto de espectáculo ou evento.

CA5.1 Seleccionouse o modelo orzamentario, a aplicación informática e o procedemento de cálculo máis acaído para a xestión económica dun proxecto de
espectáculo ou evento, segundo a súa tipoloxía, a dimensión e a especificidade do seu financiamento.

CA5.3 Seleccionáronse as ofertas procedentes da consulta de catálogos de provedores, empresas de servizos e bases de datos de recursos para as
actividades propias das artes escénicas, producións musicais e eventos.

CA5.7 Confeccionouse a parte da memoria económica que consigne toda a información relativa á elaboración e á posterior xestión do orzamento do
proxecto de espectáculo ou evento.
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1.  Viabilidade dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento

- Coñecer a tipoloxía dos espectáculos e eventos que existen.

- Identificar as características das empresas do sector de espectáculos e eventos.

- Determinar a viabilidade dun proxecto do mundo do espectáculo e eventos.

2. Proceso de producción dun espectáculo.

- Coñecer o proceso e as fases de elaboración dun proxecto de espectáculo ou evento.

- Elaborar plans de traballo para poñer en marcha un proxecto.

- Coñecer a documentación necesaria para a planificación dun proxecto.

- Determinar os recursos humanos, materiais e temporais que cumpran no desenvolvemento de cada tarefa.

- Xestionar proxectos de espectáculos e eventos: aplicación de diagramas de Gantt e Pert.

- Coñecer os recursos e alternativas para a resolución de conflictos na fase de planificación dun espectáculo ou evento.

3. Espacios escénicos, salas e outros escenarios alternativos.

- Distinguir a idoniedade dun recinto específico para a representación dun espectáculo ou evento.

- Definir as características dos distintos tipos de espazos escénicos existentes.

- Coñecer o proceso de contratación de espazos para a representación do espectáculo ou evento.

- Deseñar un plan de emerxencia e evacuación de espazos escénicos.

4. Recursos humanos e técnicos.

- Coñecer as características dos recursos técnicos necesarios para a materialización dun proxecto.

- Definir as funcións e tarefas dos equipos humanos técnicos e artísticos en espectáculos e eventos.

- Coñecer os procesos de contratación dos medios técnicos e artísticos.

- Realizar procesos de selección de persoal técnico e artístico.

- Coñecer o proceso de contratación do persoal técnico e artístico para un espectáculo ou evento.

5. Xestión dun espectáculo. Financiamento e orzamento.

- Aplicar o marco legal dos espectáculos ou eventos a un proxecto.

- Determinar a viabilidade económica dun proxecto.

- Coñecer os modelos de orzamentos segundo o tipo de espectáculo ou evento.

- Elaborar a documentación relativa aos procesos administrativos, fiscais e legais necesarios para contratación do persoal técnico e artístico.

- Coñecer catálogos de provedores, empresas de servizos e bases de datos da industria do espectáculo e eventos: criterios de selección de

ofertas.

- Identificar os capítulos e as partidas orzamentarias nun proxecto escénico ou evento.

- Realizar unha memoria económica dun espectáculo ou evento.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- PRIMEIRA PROBA

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita, que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

A profesora ou o profesor do módulo profesional calificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación

exporán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de anuncios do centro.

- SEGUNDA PROBA

As persoas aspirantes que superaran a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento dun ou varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

A profesora ou profesor do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As personas que non superaran a primeira parte da proba serán

calificadas cun cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da prueba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtidas no

taboleiro de anuncios  do centro.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo e que terá

un peso do 50% da nota final.

A proba, que terá carácter eliminatario, constará de 100 preguntas de resposta curta. Cada pregunta correcta sumará 0,1 puntos e cada pregunta

incorrecta restará 0,1 puntos.

Esta primeira parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder realizar a segunda parte

da proba.

4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libres

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

- Esta proba consistirá na resolución de supostos prácticos nas que os alumnos demostrará os coñecementos teórico-prácticos adquiridos no

módulo.

- Exemplos de exercicios: elaboración dun orzamento dun espectáculo, creación dun listado de necesidades...
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- A parte práctica terá un peso do 50% da nota total.

- Esta segunda parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder superala.

- Para a resolución da proba, o centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma. O alumnado

empregará bolígrafo azul ou negro para a realización da mesma.

- A duración para esta proba será de 90 minutos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0919 Xestión de proxectos de espectáculos e eventos 02021/2022 0105

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo BLANCA PIÑEIRO TORRES,MARÍA EVA ALONSO ÁLVAREZ,SONIA SOUTO FERNÁNDEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Establece os procedementos de selección e xestión dos medios técnicos e artísticos necesarios para a montaxe dun proxecto de artes escénicas,
musical ou evento, tendo en conta a relación dos sistemas de control coas características dos materiais, a tipoloxía e o alcance do proxecto.
RA2 - Designa o sistema de xestión do persoal técnico e artístico e das persoas invitadas para o desenvolvemento do proxecto de artes escénicas, musical
ou evento, tendo en conta a relación dos sistemas de control coa tipoloxía e o alcance do proxecto.
RA3 - Determina os procedementos administrativos e financeiros necesarios para a xestión do espectáculo ou evento, tendo en conta a relación entre as
condicións de xestión e a garantía de finalización do proxecto nos prazos, coas calidades e co orzamento establecidos.
RA4 - Organiza os ensaios, a representación e as actividades de promoción do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, aténdose ás
especificacións do plan de traballo e considerando as incidencias e as variacións que poidan xurdir na súa aplicación.
RA5 - Establece os procedementos de pechamento dos aspectos administrativos, económicos, fiscais, organizativos e promocionais da produción do
proxecto de artes escénicas, musical ou evento, valorando as interrelacións que poidan producirse ao longo do proceso de produción e o contraste das
previsións cos resultados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Realizouse a adaptación dos plans parciais procedentes do plan de produción do proxecto de espectáculo ou evento ás posibilidades obxectivas da
produción, actualizando e acoutando os diagramas de actividades, establecendo a súa difusión e verificando o se

CA1.4 Establecéronse os procedementos de supervisión para o cumprimento do plan de montaxe dos elementos materiais instalados, equipamentos
técnicos de son, equipamentos de iluminación, estruturas, sistemas de comunicación, medios audiovisuais ou maquinaria esc

CA1.5 Elaborouse o inventario do material empregado na montaxe do espectáculo ou evento, establecendo un sistema de control e consignando a
distinción entre o propio e o alugado.

CA1.6 Especificáronse as características dos procesos de montaxe e desmontaxe das infraestruturas para o espectáculo ou evento, referindo os procesos
de embalaxe, transporte, carga, descarga e almacenamento.

CA1.7 Realizáronse as previsións para o control dos materiais en xira e para a súa saída ao estranxeiro (trámite de permisos e de documentos de
admisión temporal de mercadorías para o paso dos equipamentos por aduanas).

CA1.8 Establecéronse os protocolos que cumpra seguir na finalización dunha representación ou xira dun espectáculo ou evento, para a supervisión do
funcionamento, a detección de avarías, o mantemento e a reparación, e a devolución do material técnico e artístico

CA2.1 Xustificouse a aplicación a todos os intervenientes no espectáculo ou evento, das técnicas máis adecuadas de xestión, comunicación, negociación e
liderado en todos os procesos de traballo, para fomentar o traballo en equipo, asegurar a circulación do flux

CA2.4 Planificouse para o persoal o servizo de cátering ou de restaurantes, os aloxamentos e as súas reservas, os medios de transporte e a xestión de
dietas durante os ensaios, a representación e a xira, procurando o equilibrio entre a calidade do servizo e o o

CA2.5 Realizáronse as previsións para o control do persoal en xira e para a súa saída ao estranxeiro, tramitando permisos e visados, e formalizando a
documentación pertinente.

CA2.6 Elaborouse un plan loxístico de transporte e manutención para o regreso aos lugares de orixe do persoal artístico e técnico que participa no
proxecto de espectáculo ou evento.

CA3.1 Definiuse un sistema de xestión de trámites de pagamento para o aplicar na contratación, na compra ou no alugamento de equipamentos e servizos
na montaxe, na representación e na xira dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

CA3.2 Estableceuse un sistema de control do metálico de caixa e dos ingresos derivados da venda de entradas ou por cachet, co seu reflexo no plan
económico do proxecto.

CA3.3 Xustificouse a elección da aplicación informática, para o seguimento e o control económico do proxecto, que facilite a xestión de ingresos e gastos,
e a detección das desviacións orzamentarias.

CA3.5 Realizáronse os apuntamentos económicos a partir da valoración das certificacións de validez e idoneidade dos produtos e servizos contratados a
empresas e provedores.

CA3.7 Elaboráronse os indicadores de valoración da rendibilidade económica do proxecto.

CA4.1 Estableceuse un plan de ensaios técnicos parciais para reunir información dos departamentos técnicos implicados e resolver os problemas
detectados.
CA4.2 Deseñouse un sistema para o control da asistencia de actores e actrices, intérpretes musicais, animación, outros intérpretes e técnicos, entre
outros, aos ensaios e á representación, considerando as directrices de rexedoría e a comunicación de incidencias, para efectos organizativos e
económicos
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.4 Preveuse un plan para a realización de ensaios de operacións que permitan comprobar o control de accesos, aparcadoiros, seguridade e o
cumprimento do seu labor por parte do persoal de atención ao público.

CA4.5 Deseñouse un plan organizativo dos servizos destinados á atención de persoas invitadas tales como recepción, gardarroupa, zonas VIP, cátering,
etc., e a distribución de invitacións e acreditacións para as autoridades, promotores, artistas, representantes de entidades patrocinadoras e VIP

CA4.6 Preveuse un sistema de elaboración de informes das incidencias e problemas detectados durante os ensaios, que inclúan a proposta de solucións
creativas e a súa comunicación aos departamentos afectados.

CA4.7 Supervisouse o cumprimento de todas as actuacións relacionadas coa seguridade e a prevención de riscos laborais no espazo de representación
(plan de emerxencias, disposición de servizos médicos, seguridade pública e privada, estado dos equipamentos para t

CA4.8 Prevíronse as actividades destinadas a promocionar o proxecto, tales como a elaboración do expediente de prensa, o corte de estrea, a inserción
de espazos publicitarios en distintos medios, as convocatorias de prensa e accións de relacións públicas, a pro

CA5.1 Planificáronse os procesos de pechamento administrativo dun proxecto, consignando as ordes de pagamento a provedores, persoal técnico e
artístico, e intervenientes contratados, así como o resultado das subvencións recibidas, a xustificación económica dos

CA5.2 Especificáronse as xestións necesarias para o pechamento financeiro dun proxecto de espectáculo ou evento, tales como o pagamento das
débedas pendentes a provedores, a facturación dos cobramentos pendentes, a realización do balance entre ingresos e gastos

CA5.3 Calculouse o IVE, o IRPF, a liquidación da Seguridade Social do persoal e a declaración de beneficios empresariais, para proceder ao pechamento
fiscal e tributario do proxecto de espectáculo ou evento.

CA5.6 Elaborouse un procedemento de arquivo de toda a información documental xerada e recibida ao longo do proceso de preparación, montaxe,
ensaios, estrea e xira, relacionada cos aspectos técnicos, de distribución e de promoción do proxecto de espectáculo ou e

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Establece os procedementos de selección e xestión dos medios técnicos e artísticos necesarios para a montaxe dun proxecto de artes escénicas,
musical ou evento, tendo en conta a relación dos sistemas de control coas características dos materiais, a tipoloxía e o alcance do proxecto.
RA2 - Designa o sistema de xestión do persoal técnico e artístico e das persoas invitadas para o desenvolvemento do proxecto de artes escénicas, musical
ou evento, tendo en conta a relación dos sistemas de control coa tipoloxía e o alcance do proxecto.
RA3 - Determina os procedementos administrativos e financeiros necesarios para a xestión do espectáculo ou evento, tendo en conta a relación entre as
condicións de xestión e a garantía de finalización do proxecto nos prazos, coas calidades e co orzamento establecidos.
RA4 - Organiza os ensaios, a representación e as actividades de promoción do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, aténdose ás
especificacións do plan de traballo e considerando as incidencias e as variacións que poidan xurdir na súa aplicación.
RA5 - Establece os procedementos de pechamento dos aspectos administrativos, económicos, fiscais, organizativos e promocionais da produción do
proxecto de artes escénicas, musical ou evento, valorando as interrelacións que poidan producirse ao longo do proceso de produción e o contraste das
previsións cos resultados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Realizouse a adaptación dos plans parciais procedentes do plan de produción do proxecto de espectáculo ou evento ás posibilidades obxectivas da
produción, actualizando e acoutando os diagramas de actividades, establecendo a súa difusión e verificando o se

CA1.2 Deseñouse un sistema de control do seguimento dos traballos técnicos que teñan que realizar outras persoas nos ámbitos de escenografía,
vestiario, atrezo e caracterización

CA1.3 Púxose en marcha un sistema de certificación de entregas dos materiais escénicos que asegure o cumprimento da súa recepción e facilite o
seguimento económico do proxecto.

CA1.4 Establecéronse os procedementos de supervisión para o cumprimento do plan de montaxe dos elementos materiais instalados, equipamentos
técnicos de son, equipamentos de iluminación, estruturas, sistemas de comunicación, medios audiovisuais ou maquinaria esc

CA1.5 Elaborouse o inventario do material empregado na montaxe do espectáculo ou evento, establecendo un sistema de control e consignando a
distinción entre o propio e o alugado.

CA1.6 Especificáronse as características dos procesos de montaxe e desmontaxe das infraestruturas para o espectáculo ou evento, referindo os procesos
de embalaxe, transporte, carga, descarga e almacenamento.

CA1.7 Realizáronse as previsións para o control dos materiais en xira e para a súa saída ao estranxeiro (trámite de permisos e de documentos de
admisión temporal de mercadorías para o paso dos equipamentos por aduanas).
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.1 Xustificouse a aplicación a todos os intervenientes no espectáculo ou evento, das técnicas máis adecuadas de xestión, comunicación, negociación e
liderado en todos os procesos de traballo, para fomentar o traballo en equipo, asegurar a circulación do flux

CA2.2 Elaborouse un sistema para o seguimento do plan de actividades que permita o control horario do persoal, o control dos ensaios técnicos parciais
ou totais, e as representacións do espectáculo ou evento.

CA2.3 Estableceuse un procedemento para controlar o cumprimento das condicións contractuais do persoal técnico, artístico e das persoas intervenientes.

CA2.6 Elaborouse un plan loxístico de transporte e manutención para o regreso aos lugares de orixe do persoal artístico e técnico que participa no
proxecto de espectáculo ou evento.

CA3.1 Definiuse un sistema de xestión de trámites de pagamento para o aplicar na contratación, na compra ou no alugamento de equipamentos e servizos
na montaxe, na representación e na xira dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

CA3.2 Estableceuse un sistema de control do metálico de caixa e dos ingresos derivados da venda de entradas ou por cachet, co seu reflexo no plan
económico do proxecto.

CA3.4 Planificouse un sistema de recollida e cómputo das horas efectuadas polo persoa,l con actualización automática do gasto e reflexo na previsión
económica do proxecto.

CA3.5 Realizáronse os apuntamentos económicos a partir da valoración das certificacións de validez e idoneidade dos produtos e servizos contratados a
empresas e provedores.

CA3.6 Estableceuse un plan de seguros sobre persoas, equipamentos e materiais que cubra a produción do espectáculo ou evento ante continxencias que
puideran pór en risco a súa viabilidade económica.

CA3.7 Elaboráronse os indicadores de valoración da rendibilidade económica do proxecto.

CA4.1 Estableceuse un plan de ensaios técnicos parciais para reunir información dos departamentos técnicos implicados e resolver os problemas
detectados.

CA4.3 Definiuse un plan de ensaios parciais e xerais para todos os intervenientes, a partir da interpretación do plan de traballo, coordinando, para a súa
realización, os servizos de manutención e cátering.

CA4.4 Preveuse un plan para a realización de ensaios de operacións que permitan comprobar o control de accesos, aparcadoiros, seguridade e o
cumprimento do seu labor por parte do persoal de atención ao público.

CA4.7 Supervisouse o cumprimento de todas as actuacións relacionadas coa seguridade e a prevención de riscos laborais no espazo de representación
(plan de emerxencias, disposición de servizos médicos, seguridade pública e privada, estado dos equipamentos para t

CA4.8 Prevíronse as actividades destinadas a promocionar o proxecto, tales como a elaboración do expediente de prensa, o corte de estrea, a inserción
de espazos publicitarios en distintos medios, as convocatorias de prensa e accións de relacións públicas, a pro

CA5.1 Planificáronse os procesos de pechamento administrativo dun proxecto, consignando as ordes de pagamento a provedores, persoal técnico e
artístico, e intervenientes contratados, así como o resultado das subvencións recibidas, a xustificación económica dos

CA5.2 Especificáronse as xestións necesarias para o pechamento financeiro dun proxecto de espectáculo ou evento, tales como o pagamento das
débedas pendentes a provedores, a facturación dos cobramentos pendentes, a realización do balance entre ingresos e gastos

CA5.4 Deseñouse a realización dun balance comparativo entre as previsións e os resultados, que recolla o grao de consecución dos obxectivos artísticos,
comunicativos, económicos, organizativos e promocionais do proxecto, e cuxas conclusións se expoñan nunha memoria descritiva

CA5.5 Estableceuse un sistema para valorar os resultados parciais e totais obtidos na venda de entradas e o funcionamento do sistema informático
empregado durante o período de explotación do espectáculo.

CA5.6 Elaborouse un procedemento de arquivo de toda a información documental xerada e recibida ao longo do proceso de preparación, montaxe,
ensaios, estrea e xira, relacionada cos aspectos técnicos, de distribución e de promoción do proxecto de espectáculo ou e

O alumnado acadará a avaliación positiva cando alcance os mínimos exixibles que a continuación se sinalan:

-Adaptar os plans parciais procedentes do plan de produción do proxecto de espectáculo ou evento ás posibilidades obxectivas da produción.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Elaborar o  inventario do material empregado na montaxe do espectáculo ou evento.

-Especificar as características dos procesos de montaxe e desmontaxe das infraestruturas para o espectáculo ou evento, referindo os procesos de

embalaxe, transporte, carga, descarga e almacenamento.

-Realizar as previsións para o control dos materiais en xira e para a súa saída ao estranxeiro (trámite de permisos e de documentos de admisión

temporal de mercadorías para o paso dos equipamentos por aduanas).

-Xustificar a aplicación a todos os intervenientes no espectáculo ou evento, das técnicas máis adecuadas de xestión, comunicación, negociación e

liderado en todos os procesos de traballo, para fomentar o traballo en equipo.

-Elaborar un sistema para o seguimento do plan de actividades que permita o control horario do persoal, o control dos ensaios técnicos parciais ou

totais, e as representacións do espectáculo ou evento.

-Establecer un procedemento para controlar o cumprimento das condicións contractuais do persoal técnico, artístico e das persoas intervenientes.

-Planificar para o persoal o servizo de cátering ou de restaurantes, os aloxamentos e as súas reservas, os medios de transporte e a xestión de

dietas durante os ensaios, a representación e a xira.

-Definir un sistema de xestión de trámites de pagamento para o aplicar na contratación, na compra ou no alugamento de equipamentos e servizos

na montaxe, na representación e na xira dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

-Establecer un sistema de control do metálico de caixa e dos ingresos derivados da venda de entradas ou por cachet, co seu reflexo no plan

económico do proxecto.

-Realizar os apuntamentos económicos a partir da valoración das certificacións de validez e idoneidade dos produtos e servizos contratados a

empresas e provedores.

-Establecer un plan de seguros sobre persoas, equipamentos e materiais.

-Definir un plan de ensaios parciais e xerais para todos os intervenientes.

-Prever un sistema de elaboración de informes das incidencias e problemas detectados durante os ensaios, que inclúan a proposta de solucións

creativas e a súa comunicación aos departamentos afectados.

-Supervisar o cumprimento de todas as actuacións relacionadas coa seguridade e a prevención de riscos laborais no espazo de representación.

-Prever as actividades destinadas a promocionar o proxecto.

-Planificar os procesos de pechamento administrativo dun proxecto.

-Elaborar un procedemento de arquivo de toda a información documental xerada e recibida ao longo do proceso.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo e que terá

un peso do 50% da nota final.

A proba, que terá carácter eliminatario, constará de 100 preguntas de resposta curta. Cada pregunta correcta sumará 0,1 puntos e cada pregunta

incorrecta restará 0,1 puntos.

Esta primeira parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder realizar a segunda parte

da proba.

4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libres

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.
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Características da proba práctica:

- Esta proba consistirá na resolución de supostos prácticos nas que os alumnos demostrará os coñecementos teórico-prácticos adquiridos no

módulo.

- Exemplos de exercicios: elaboración dun orzamento dun espectáculo, creación dun plan de promoción dun evento ou realizar un plan de

produción do mesmo...

- A parte práctica terá un peso do 50% da nota total.

- Esta segunda parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder superala.

- Para a resolución da proba, o centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma. O alumnado

empregará bolígrafo azul ou negro para a súa realización.

- A duración para esta proba será de 90 minutos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0921 Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos 02021/2022 0175

MP0921_12 Normativa legal e administración económica do proxecto audiovisual
ou espectáculo

02021/2022 0100

MP0921_22 Explotación comercial do proxecto audiovisual ou espectáculo 02021/2022 075

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0921_22) RA1 - Planifica a explotación comercial do produto audiovisual ou de espectáculo, describindo as características das canles e das redes de
distribución, e a estruturación do mercado.
(MP0921_12) RA1 - Avalía a normativa legal de aplicación na administración do proxecto audiovisual ou espectáculo, valorando as xestións que cumpra
que realizar segundo o tipo de produto e a súa fase de produción.
(MP0921_12) RA2 - Valora as características dos contratos dos equipos humanos técnicos e artísticos que interveñen na produción de proxectos
audiovisuais e de espectáculos, tendo en conta a relación entre a tipoloxía de contratos e as condicións laborais do sector
(MP0921_22) RA2 - Elabora o plan de promoción do proxecto audiovisual ou do espectáculo, especificando as técnicas e as estratexias aplicables
segundo o tipo de produto.
(MP0921_12) RA3 - Valora as características dos contratos para o aprovisionamento de bens, servizos e equipamento loxístico, tendo en conta a relación
entre a oferta comercial do sector e as necesidades da produción, especificando as técnicas de negociación utilizadas no pechamento de acordos.
(MP0921_12) RA4 - Administra economicamente, contablemente e fiscalmente o proxecto audiovisual e de espectáculo, especificando a documentación
requirida e as variables propias do sector.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0921_12) CA1.1 Determináronse as características específicas da regulación xurídica e a normativa legal de aplicación ao produto audiovisual ou
espectáculo que se vaia desenvolver.

(MP0921_22) CA1.1 Determináronse as canles de explotación dun produto audiovisual ou espectáculo, segundo as características propias do produto e as
expectativas comerciais.

(MP0921_12) CA1.2 Detalláronse os trámites propios da xestión da propiedade intelectual da obra audiovisual ou espectáculo que se vaia desenvolver,
segundo a fase de produción do proxecto, a natureza da obra (orixinal ou adaptada) e as expectativas comerciais.

(MP0921_22) CA1.2 Redactáronse as cláusulas dos contratos de distribución e de exhibición dun produto audiovisual ou espectáculos, segundo as
características propias do produto e consonte a estruturación do sector.

(MP0921_12) CA1.3 Definíronse os trámites para a administración dos dereitos de autor dunha obra audiovisual ou espectáculo, tendo en conta a variante
de Copyleft e Creative Commons.

(MP0921_22) CA1.3 Aplicáronselle á resolución dun proxecto audiovisual as axudas posibles para o fomento e a promoción da difusión do cine galego,
español e comunitario, valorando a súa repercusión na exhibición cinematográfica e televisiva.

(MP0921_22) CA1.4 Aplicáronselle á resolución dun proxecto de espectáculo as axudas posibles para o fomento e a promoción da cultura do espectáculo,
valorando a súa repercusión nas representacións e nos ingresos por venda de entradas.

(MP0921_12) CA1.5 Especificáronse os trámites propios da xestión de merchandising ou subprodutos derivados dunha obra audiovisual ou dun
espectáculo, de acordo cos aspectos clave da normativa da lei de marcas.

(MP0921_12) CA1.6 Determináronse os requisitos, os procedementos e os documentos necesarios para acceder a convocatorias públicas de axuda para
a produción dunha obra audiovisual ou dun espectáculo.

(MP0921_12) CA1.8 Determináronse as xestións que cumpra realizar para garantir o cumprimento da normativa legal referida ao dereito ao honor, a
intimidade e a propia imaxe, nunha obra audiovisual ou nun espectáculo.

(MP0921_12) CA2.1 Determinouse a tipoloxía, a modalidade de contratación e as condicións específicas dos contratos aplicables na resolución dun
proxecto audiovisual ou de espectáculo, de acordo coas características do proxecto e as limitacións orzamentarias.

(MP0921_22) CA2.1 Definíronse os elementos do márketing susceptibles de aplicarse á promoción dun produto audiovisual ou espectáculo, segundo a
súa tipoloxía e as súas características.

(MP0921_12) CA2.2 Consideráronse as cláusulas xerais e as características dos convenios colectivos reguladores da actividade profesional no sector
audiovisual e do espectáculo, para os aplicar na resolución do proxecto.

(MP0921_22) CA2.2 Elaborouse o plan de márketing para a súa explotación, de acordo coas características propias do produto audiovisual ou do
espectáculo, e as do seu público ou mercado.

(MP0921_12) CA2.3 Valoráronse as opcións para a redacción das cláusulas dos contratos laborais, segundo as condicións propias do posto de traballo e
da linguaxe e o estilo aplicables nos documentos oficiais.

(MP0921_12) CA2.4 Propuxéronse alternativas ás condicións contractuais formuladas, con vistas á optimización de resultados económicos e á garantía do
pacto máis satisfactorio para ambas as partes, na resolución dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

(MP0921_22) CA2.5 Realizouse o plan de medios para a posta en marcha da campaña publicitaria, en función do público ou do mercado de destino, e do
orzamento promocional.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0921_22) CA2.6 Caracterizouse a estratexia de relacións públicas que se vaia desenvolver durante a campaña publicitaria, segundo a natureza e o
alcance do proxecto audiovisual ou do espectáculo.

(MP0921_12) CA3.1 Seleccionouse o tipo e as condicións dos contratos de alugamento, compravenda, leasing e renting aplicables na resolución dun
proxecto audiovisual ou de espectáculo, a partir da valoración da necesidade específica de cada recurso.

(MP0921_12) CA3.2 Seleccionouse a modalidade de contratación adecuada ao produto audiovisual ou de espectáculo, segundo o tipo de
aprovisionamento, as características do proxecto e as limitacións orzamentarias.

(MP0921_12) CA3.3 Valoráronse as opcións para a redacción das cláusulas do contrato de alugamento, compravenda, leasing ou renting, segundo as
condicións propias do aprovisionamento e seguindo a linguaxe e o estilo aplicables nos documentos oficiais.

(MP0921_12) CA3.4 Especificáronse as condicións da subcontratación de provedores necesarios para a resolución dun proxecto audiovisual ou de
espectáculo.

(MP0921_12) CA3.5 Valoráronse as posibilidades de opcións alternativas ás condicións contractuais formuladas, con vistas á optimización de resultados
económicos e á consecución do pacto máis satisfactorio para ambas as partes, na resolución dun proxecto audiovisual ou de e

(MP0921_12) CA3.6 Especificáronse as características das técnicas de negociación máis efectivas que cumpra empregar na resolución dos contratos dun
proxecto, considerando os estilos e os tipos de acordos máis comúns na empresa audiovisual e de espectáculos.

(MP0921_12) CA4.1 Especificáronse as características dos custos de explotación atribuíbles a unha empresa tipo de produción audiovisual ou de
espectáculos, a partir da análise das súas actividades e da súa conta de resultados.

(MP0921_12) CA4.2 Especificáronse as características das operacións de caixa e con entidades bancarias necesarias para a administración dun proxecto
audiovisual ou de espectáculo, a partir do coñecemento e do contraste dos seus datos económicos.

(MP0921_12) CA4.3 Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes da adopción de sistemas de seguimento e control do gasto, de acordo coas
características do proxecto audiovisual ou de espectáculos, segundo as previsións de facturación, e as obrigas e os compromisos económicos

(MP0921_12) CA4.6 Formalizouse a documentación de xestión fiscal dunha empresa de produción audiovisual ou de espectáculos, de acordo coas pautas
marcadas pola normativa e os impresos oficiais.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0921_22) RA1 - Planifica a explotación comercial do produto audiovisual ou de espectáculo, describindo as características das canles e das redes de
distribución, e a estruturación do mercado.
(MP0921_12) RA1 - Avalía a normativa legal de aplicación na administración do proxecto audiovisual ou espectáculo, valorando as xestións que cumpra
que realizar segundo o tipo de produto e a súa fase de produción.
(MP0921_12) RA2 - Valora as características dos contratos dos equipos humanos técnicos e artísticos que interveñen na produción de proxectos
audiovisuais e de espectáculos, tendo en conta a relación entre a tipoloxía de contratos e as condicións laborais do sector
(MP0921_22) RA2 - Elabora o plan de promoción do proxecto audiovisual ou do espectáculo, especificando as técnicas e as estratexias aplicables
segundo o tipo de produto.
(MP0921_12) RA3 - Valora as características dos contratos para o aprovisionamento de bens, servizos e equipamento loxístico, tendo en conta a relación
entre a oferta comercial do sector e as necesidades da produción, especificando as técnicas de negociación utilizadas no pechamento de acordos.
(MP0921_12) RA4 - Administra economicamente, contablemente e fiscalmente o proxecto audiovisual e de espectáculo, especificando a documentación
requirida e as variables propias do sector.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0921_12) CA1.2 Detalláronse os trámites propios da xestión da propiedade intelectual da obra audiovisual ou espectáculo que se vaia desenvolver,
segundo a fase de produción do proxecto, a natureza da obra (orixinal ou adaptada) e as expectativas comerciais.

(MP0921_22) CA1.2 Redactáronse as cláusulas dos contratos de distribución e de exhibición dun produto audiovisual ou espectáculos, segundo as
características propias do produto e consonte a estruturación do sector.

(MP0921_12) CA1.4 Especificáronse os trámites propios da xestión do depósito legal, de acordo cos aspectos clave da normativa que afectan a
administración e o desenvolvemento dun produto audiovisual ou dun espectáculo.

(MP0921_12) CA1.5 Especificáronse os trámites propios da xestión de merchandising ou subprodutos derivados dunha obra audiovisual ou dun
espectáculo, de acordo cos aspectos clave da normativa da lei de marcas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0921_22) CA1.5 Seleccionáronse os mercados, os festivais, as mostras e os certames audiovisuais e de espectáculo idóneos para a presentación
dunha obra audiovisual ou de espectáculo, de acordo coa natureza do produto e cos obxectivos comerciais e de explotación establec

(MP0921_22) CA1.6 Planificouse a explotación comercial dunha obra audiovisual ou de espectáculo, de acordo coas canles de distribución e exhibición
existentes e coas condicións económicas máis vantaxosas para facer rendible a produción.

(MP0921_12) CA1.7 Realizouse unha previsión para calcular as cantidades económicas para o financiamento e a amortización que poidan obterse
mediante subvencións públicas, de acordo coas características dun proxecto audiovisual ou dun espectáculo, e coas súas posibilidades

(MP0921_22) CA1.7 Calculouse a amortización dunha obra audiovisual ou un espectáculo, segundo as posibilidades de explotación comercial, a través
das redes de distribución e de exhibición acordes ao tipo de produto.

(MP0921_22) CA2.2 Elaborouse o plan de márketing para a súa explotación, de acordo coas características propias do produto audiovisual ou do
espectáculo, e as do seu público ou mercado.

(MP0921_22) CA2.3 Determináronse as estratexias de promoción que cumpra seguir na explotación do produto audiovisual ou espectáculo, segundo os
obxectivos, o alcance e a repercusión posible da campaña.

(MP0921_22) CA2.4 Elaborouse a campaña publicitaria do produto audiovisual ou espectáculo en diferentes medios e soportes, seguindo os obxectivos
promocionais establecidos.

(MP0921_12) CA2.5 Especificouse o procedemento de validación, formalización e tramitación do documento contractual ante organismos oficiais, de
acordo cos procesos estandarizados de xestión.

(MP0921_22) CA2.5 Realizouse o plan de medios para a posta en marcha da campaña publicitaria, en función do público ou do mercado de destino, e do
orzamento promocional.

(MP0921_22) CA2.7 Calculouse o gasto promocional a partir da valoración do plan de márketing, a campaña de publicidade e o plan de medios
establecido.

(MP0921_12) CA3.2 Seleccionouse a modalidade de contratación adecuada ao produto audiovisual ou de espectáculo, segundo o tipo de
aprovisionamento, as características do proxecto e as limitacións orzamentarias.

(MP0921_12) CA3.3 Valoráronse as opcións para a redacción das cláusulas do contrato de alugamento, compravenda, leasing ou renting, segundo as
condicións propias do aprovisionamento e seguindo a linguaxe e o estilo aplicables nos documentos oficiais.

(MP0921_12) CA4.4 Calculouse o balance económico e a conta de resultados dun proxecto audiovisual ou de espectáculos segundo a estrutura estándar
e os condicionantes marcados pola normativa.

(MP0921_12) CA4.5 Planificouse o calendario fiscal dunha empresa de produción audiovisual ou de espectáculos e as obrigacións asociadas.

O módulo vén dividido en dúas unidades formativas: a unha e a dúas. A primeira referida a normativa legal e a administración económica do

proxecto (administración), a segunda referida á explotación comercial (promoción). Segundo o curriculo veñen establecidos os seguintes contidos:

Unidade formativa 1: normativa legal e administración económica do proxecto audiovisual ou  espectáculo.

BC1. Avaliación da normativa legal na administración do proxecto audiovisual e de espectáculo:

Regulación xurídica da industria audiovisual e do  espectáculo: normativa reguladora da radio e a televisión, da actividade cinematográfica, do

espectáculo, da publicidade, do dereito ao honor, a intimidade e a propia imaxe, e do patrocinio e o mecenado.

Regulación xurídica do produto audiovisual ou espectacular:Lei de propiedade intelectual.Lei de marcas. Lei do depósito legal.

BC2. Valoración das características dos contratos dos equipos humanos técnicos e artísticos

Normativa legal das relacóns laborais no sector audiovisual e de  espectáculos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Réximes da Seguridade Social do sector audiovisual e de espectáculos.

Procedementos de formalizacio¿n do contrato laboral: cláusulas, requisitos, duración, trámites, subvencións e documentación oficial.

BC3. Valoración das características dos contratos para o aprovisionamento de bens, servizos e equipamento loxístico

Normativa mercantil na regulación dos contratos de alugamento, compravenda, leasing e renting.

Contratos de alugamento e de compravenda de produtos e servizos.

Contratos de leasing e de renting.

BC4. Administración económica, contable e fiscal do proxecto audiovisual e de  espectáculo.

Xestión económica, financeira e fiscal: definición dos conceptos, alcance e limitacións.

Clasificación dos custos de explotación da empresa audiovisual e de espectáculos.

Instrumentos de planificación económico-financeira.

Obrigas fiscais.

Unidade formativa 2: explotación comercial do proxecto audiovisual ou  espectáculo.

BC1. Planificación da explotación comercial do produto audiovisual ou de  espectáculo.

Industria da distribución e exhibición audiovisual e do espectáculo.

Ciclo comercial da produción audiovisual e de  espectáculos.

Estruturación do sector da distribución audiovisual e de  espectáculos.

Contratos de distribucio¿n e de exhibición no sector audiovisual e de  espectáculos.

Feiras, certames e festivais audiovisuais e de espectáculos.

Axudas para o fomento e a promocio¿n da difusión do cine español e comunitario: cota de pantalla e exhibicio¿n de programas espan¿ois e

comunitarios en televisión.

BC2. Elaboración de plans promocionais para proxectos audiovisuais e de espectáculo.

Características propias do produto audiovisual ou de  espectáculos.

Mercado audiovisual e de  espectáculos: segmentacio¿n e tipos de mercados.

Poli¿ticas de marketing ou marketing mix.

Plan de marketing para produtos audiovisuais e de  espectáculos: partes, elementos e obxectivos.

Campañas publicitarias: fases e aplicación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Primeira proba:

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita (test de resposta múltiple e/ou resposta aberta) que versará sobre unha mostra

suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte. O profesor do módulo cualificará esta

primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntación igual ou superior a

cinco puntos.

O tempo máximo para a realización da proba será de dúas horas.

Segunda proba:

As persoas aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento de cinco supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos

na programación para esta parte.

O profesor do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas
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deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As persoas que non superasen a primeira parte da proba serán calificadas cun

cero nesta segunda parte.

O tempo máximo para a realización da proba será de tres horas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PROBA TEÓRICA sobre os contidos curriculares do módulo,  que terá un peso do 50% da nota final e carácter eliminatorio.

Consistirá nunha proba escrita de aproximadamente 150 preguntas  tipo test de resposta múltiple, con penalización nas respostas incorrectas.

Deberán contestarse polo menos o 65% das preguntas. (Pregunta correcta = 1 punto, pregunta incorrecta = -1 punto)

Esta primeira parte da proba será calificada  de cero a dez puntos. A as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a

cinco puntos para poder realizar a segunda parte do Examen Final de Libres.

4.b) Segunda parte da proba

SUPOSTO PRÁCTICO

As persoas aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que consistirá no desenvolvemento de varios supostos

prácticos  nos que demostrarán  os coñecementos teórico prácticos do módulo e que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe. A duración

desta proba será 120 minutos.

Exemplo: Para unha obra concreta, determinar os requisitos legais para su transformación en obra audiovisual/espectáculo e elaborar a

planificación da súa explotación comercial.

O suposto práctico terá un peso do 50% da nota total e calificarase  de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán

obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

 O centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma. O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Produción de audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS01Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0923 Formación e orientación laboral 02021/2022 0107

MP0923_12 Prevención de riscos laborais 02021/2022 045

MP0923_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

02021/2022 062

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo LUCAS VÁZQUEZ DA CUNHA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0923_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP0923_12) RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.

(MP0923_12) RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis
habituais do sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

(MP0923_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP0923_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP0923_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP0923_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

(MP0923_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en produción de audiovisuais e
espectáculos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0923_12) CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

(MP0923_22) CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en produción de audiovisuais
e espectáculos e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual.

(MP0923_12) CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

(MP0923_22) CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.

(MP0923_12) CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

(MP0923_12) CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

(MP0923_12) CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de
protección da maternidade e a lactación, e de menores.

(MP0923_12) CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

(MP0923_12) CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

(MP0923_22) CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

(MP0923_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

(MP0923_22) CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

   (MP0923_12) CA2.2.1 Determináronse os factores de risco e os danos derivados deles.

   (MP0923_12) CA2.2.2 Clasificáronse os distintos tipos de riscos

(MP0923_12) CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas
profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0923_22) CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

(MP0923_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.
   (MP0923_22) CA2.4.2 Describíronse as características das modalidades de contratación: requisitos do traballador, salario e xornada, duración e outros
elementos

(MP0923_22) CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

(MP0923_22) CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre
homes e mulleres.
   (MP0923_22) CA2.7.1 Describíronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva
entre homes e mulleres.

(MP0923_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP0923_22) CA2.8.1  Identificáronse os elementos definitorios do recibo de salarios

(MP0923_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP0923_22) CA2.9.1 Describíronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

(MP0923_22) CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.

(MP0923_22) CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

(MP0923_12) CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

(MP0923_22) CA3.1 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía.

(MP0923_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.

(MP0923_22) CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.

   (MP0923_12) CA3.2.1 Determináronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais

(MP0923_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

   (MP0923_12) CA3.3.1 Describíronse as características dos representantes das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP0923_12) CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

(MP0923_22) CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o
cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.
   (MP0923_22) CA3.4.1  Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración.

(MP0923_12) CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de
emerxencia.

(MP0923_12) CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en
produción de audiovisuais e espectáculos.

(MP0923_12) CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco,
ou para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse.

(MP0923_22) CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea.

(MP0923_12) CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0923_12) CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

(MP0923_12) CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así
como a composición e o uso da caixa de urxencias.
   (MP0923_12) CA4.6.1 Describíronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos,
así como a composición e o uso da caixa de urxencias.

(MP0923_22) CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en produción
de audiovisuais e espectáculos.

(MP0923_22) CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0923_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP0923_12) RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis
habituais do sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

(MP0923_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP0923_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP0923_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP0923_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

(MP0923_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en produción de audiovisuais e
espectáculos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0923_22) CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

(MP0923_22) CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as
tarefas.

(MP0923_22) CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

(MP0923_22) CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.

(MP0923_22) CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación
responsable e activa dos seus membros.

(MP0923_12) CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil
profesional de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

(MP0923_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

   (MP0923_12) CA2.2.3 Determináronse os danos que poden provocar os diferentes tipos de riscos profesionais, así como as medidas de prevención e
técnicas de loita axeitadas a diferentes supostos prácticos

(MP0923_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.

(MP0923_12) CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en
produción de audiovisuais e espectáculos.
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Criterios de avaliación do currículo

   (MP0923_22) CA2.4.1 Calculouse o salario a percibir atendendo a modalidade de contratación e duración da xornada

(MP0923_12) CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade.

(MP0923_22) CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no
sector profesional relacionado co título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

(MP0923_22) CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre
homes e mulleres.
   (MP0923_22) CA2.7.2 Determináronse en casos prácticos concretos as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e
familiar

(MP0923_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP0923_22) CA2.8.2 Calculouse o salario neto en nóminas mensuais sinxelas, incluíndo a cota obreira e a empresarial (á Seguridade Social)

(MP0923_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP0923_22) CA2.9.2 Determináronse os efectos en casos concretos nos supostos de modiificación, suspesión e extinción do contrato

   (MP0923_22) CA2.9.3 Calculáronse indemnizacións por despedimento e por modificación ou suspensión do contrato.

(MP0923_22) CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

(MP0923_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.
   (MP0923_12) CA3.2.2 Elixiuse a modalidade de servizos de prevención axeitada a cada centro de traballo, en función dos criterios establecidos na
normativa sobre prevención de riscos laborais.

(MP0923_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP0923_22) CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á
empresa.
   (MP0923_12) CA3.3.2 Determinouse o número de delegados de prevención que debe haber nun centro de traballo

(MP0923_22) CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o
cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.
   (MP0923_22) CA3.4.2 Calculouse a duración e contía das prestacións contributivas por Incapacidade Temporal e Desemprego, en casos prácticos
concretos

(MP0923_22) CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da
contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico.

(MP0923_12) CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as
funcións de cadaquén.

(MP0923_12) CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

(MP0923_22) CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.

(MP0923_22) CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás
esixencias do proceso produtivo.

(MP0923_12) CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

(MP0923_12) CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.

(MP0923_12) CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.

(MP0923_22) CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0923_22) CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en produción de audiovisuais
e espectáculos.

(MP0923_12) CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

(MP0923_12) CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así
como a composición e o uso da caixa de urxencias.

(MP0923_22) CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e
seleccionouse a formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.
   (MP0923_12) CA4.6.2 Realizouse correctamente unha RCP simulada.

(MP0923_22) CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

   (MP0923_22) CA4.8.1 Confeccionouse correctamente un CV e Carta de Presentación no formato online de Europass

MÍNIMOS ESIXIBLES:

Distínguense por unidades formativas:

UF1 / Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego:

CA1.1 - Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior do perfil e valoráronse as súas

vantaxes sobre o traballo individual

CA1.2 - Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces

CA1.4 - Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas

CA1.5 - Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo

CA1.7 - Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación responsable e

activa dos seus membros

CA2.3 - Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo

CA2.4 - Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados

colectivos.

CA2.4.1 - Calculouse o salario a percibir atendendo a modalidade de contratación e duración da xornada

CA2.2.2 - Describíronse as características das modalidades de contratación: requisitos do traballador, salario e xornada, duración e outros

elementos

CA2.7.1 - Describíronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre

homes e mulleres.

CA2.7.2 Determináronse en casos prácticos concretos as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar

CA2.8.1 - Identificáronse os elementos definitorios do recibo de salarios

CA2.8.2 - Calculouse o salario neto en nóminas mensuais sinxelas, incluíndo a cota obreira e a empresarial (á Seguridade Social)

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA2.9.1 -Describíronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

CA2.9.2 - Determináronse os efectos en casos concretos nos supostos de modiificación, suspesión e extinción do contrato

CA2.9.3 - Calculáronse indemnizacións por despedimento e por modificación ou suspensión do contrato.

CA2.10 - Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa

CA2.13 - Determináronse os dereitos da persoa traballadora en materia de xornada: tempo de traballo e descansos, dereito ás vacacións e aos

permisos retribuídos

CA3.2 - Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de Seguridade Social

CA3.4 - Determináronse as principais prestacións contributivas de Seguridade Social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da

súa contía nalgúns supostos prácticos

CA3.4.2 - Calculouse a duración e contía das prestacións contributivas por Incapacidade Temporal e Desemprego, en casos prácticos concretos

CA3.5 - Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da

contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico

CA4.4 - Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo

CA4.5 - Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior deste perfil profesional.

CA4.6 - Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse

a formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral

CA4.7 - Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior deste perfil

profesional.

CA4.8.1 - Confeccionouse correctamente un CV e Carta de Presentación no formato online de Europass

UF2/ Prevención de riscos laborais

CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector audiovisual.

CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional

deste técnico superior.

CA2.2 - Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

CA2.2.1 - Determináronse os danos que poden provocar os diferentes tipos de riscos profesionais, así como as medidas de prevención e técnicas

de loita axeitadas a diferentes supostos prácticos

CA2.3 - Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais,

relacionados co perfil profesional deste técnico superior .

CA2.5 - Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector audiovisual.

CA3.2 - Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de

riscos laborais

3.2.1 - Elixiuse a modalidade de servizos de prevención axeitada a cada centro de traballo, en función dos criterios establecidos na normativa

sobre prevención de riscos laborais.

CA3.3 - Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos

CA3.3.1 - Determinouse o número de delegados de prevención que debe haber nun centro de traballo

CA3.5 - Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de

emerxencia

CA3.6 - Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de

cadaquén

CA3.7 - Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación deste técnico superior.

CA3.8 - Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector audiovisual.

CA4.1.1 -  Identificáronse as medidas de prevención asociadas a cada tipo de risco
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CA4.1.2 - Identificáronse as técnicas de loita contra cada tipo de risco, asociándoas os danos que pretenden evitar

CA4.2 - Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos

CA4.3 - Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas

CA4.4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia

CA4.5 - Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade

CA4.6 - Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así

como a composición e o uso da caixa de urxencias

CA 4.6.1 - Realizouse correctamente unha RCP simulada.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Exame Final de Libres constará de dúas partes: primeira parte, denominada PROBA TEÓRICA e segunda parte da proba, denominada PROBA

PRÁCTICA. A cualificación será a media aritmética de ambas probas, aínda que en ambas deberá obterse un mínimo dun 5 (sobre 10).

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba cómpre ter superado o Exame Final de Libres PROBA

TEÓRICA ou primeira parte da proba.

PESO NA CUALIFICACIÓN DAS UNIDADES FORMATIVAS: como mínimo o 30% das actividades a realizar en cada unha das Probas estará

relacionado coa UF1 e o 50% coa UF2. O 20% restante é variable.

Cada proba valorarase de 0 a 10, tendo que obter un 5 para conseguir o aprobado.

CUALIFICACIÓN FINAL: o alumnado que supere ambas probas aprobará o módulo, obtendo como cualificación a media aritmética de ambas

probas. Esta será un número enteiro comprendido entre 5 e 10. No caso de que a media sexa un número con decimais, esta aproximarase ao

enteiro máis cercano (a partir de 0,5, incluído, redondea ao número enteiro superior).

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

CARACTERÍSTICAS DA PROBA TEÓRICA:

- A proba constará de preguntas de resposta breve, que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe do módulo, incluíndo cuestións referidas

a ambas unidades formativas.

- Como mínimo o 30% das cuestións estarán relacionadas coa UF1 e o 50% coa UF2. O 20% restante é variable.

- Valorarase de 0 a 10, tendo que obter un 5 para conseguir o aprobado.

- O alumnado empregará bolígrado azul ou negro para a súa realización.

- A duración da proba será de 100 minutos.

Para poder realizar a PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado esta primeira parte da proba.
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4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libres

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

CARACTERÍSTICAS DA PROBA PRÁCTCA:

- A proba constará na resolución de casos prácticos e exercicios de cálculo numérico, que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe do

módulo, incluíndo casos referidos a ambas unidades formativas.

- Como mínimo o 30% das cuestións estarán relacionadas coa UF1 e o 50% coa UF2. O 20% restante é variable.

- Poderá empregarse calculadora, pero non o teléfono móbil con esta ou outra función.

- O alumnado empregará bolígrado azul ou negro para a súa realización.

- A duración da proba será de 100 minutos.

- Exemplos de casos: ante unha determinada situación laboral que dereitos teñen as persoas traballadoras; cálculo de nóminas, indemnizacións,

liquidacións e prestacións da seguridade social; como aplicar os métodos de resolución de conflitos; como responder a unha determinada pregunta

nunha entrevista de traballo; como actuar ante unha determinada emerxencia; elaboración do CV e carta de presentación en formato Europass,

identificación de sinalización; elección de modalidade de organización da prevención para unha empresa determinada; número e tipo de

representantes da prevención para unha empresa determinada; constitución do comité de seguridade e saúde dun centro de traballo determinado;

realización dunha RCP simulada, etc.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0902 Planificación da realización en cine e vídeo 02021/2022 0160

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARCELINO PRIETO PÉREZ,IRENE SEARA ORO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: En revisión
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a planificación expresiva de secuencias audiovisuais, aplicando códigos e técnicas estandarizadas de linguaxe audiovisual, e conseguindo
os obxectivos comunicativos requiridos.
RA2 - Avalía as características da posta en escena dunha obra audiovisual, analizando as relacións establecidas entre os elementos que a compoñen,
segundo a intencionalidade do proxecto.
RA3 - Elabora un guión técnico audiovisual, tendo en conta a relación da súa estrutura narrativa cos tratamentos que cumpra empregar, segundo as
situacións formuladas.
RA4 - Determina as características dos recursos necesarios para a realización dunha obra de cine, vídeo ou multimedia, tendo en conta a relación entre os
procesos de produción e os profesionais e os medios técnicos necesarios.
RA5 - Determina as características e a ambientación dos espazos escénicos necesarios para o rexistro dunha obra audiovisual, e xustifica a súa
idoneidade segundo as necesidades narrativas do guión e a consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto.
RA6 - Realiza probas de selección de actores e actrices para obras audiovisuais, valorando as técnicas existentes para conseguir a compatibilidade da
elección cos perfís dos personaxes definidos no guión.
RA7 - Planifica a rodaxe ou a gravación das secuencias dunha obra audiovisual, e xustifica a distribución de sesións en función de criterios de idoneidade
e organización.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Analizouse a tipoloxía de xénero, a intencionalidade comunicativa, os condicionantes do deseño universal e os códigos expresivos empregados na
realización de produtos audiovisuais.

CA1.2 Valoráronse as consecuencias comunicativas da utilización expresiva do plano e do encadramento que se adopten, así como do ángulo de cámara
e dos seus movementos, na resolución de diversos proxectos audiovisuais.

CA1.3 Relacionouse o valor expresivo e comunicativo dunha secuencia audiovisual cos aspectos espaciais da imaxe, tales como o campo, o fóra de
campo e o movemento interno e externo dos planos.

CA1.4 Xustificáronse as repercusións expresivas e funcionais que achega a adopción dun xeitos ou outro de composición e de deseño universal, respecto
da comprensión e a interpretación de diversas secuencias audiovisuais.

CA1.5 Aplicáronse as técnicas de realización de continuidade na resolución de secuencias audiovisuais con desprazamento dun suxeito e con tomas de
un, dous ou máis personaxes.

CA1.6 Analizouse o valor funcional, expresivo e comunicativo dos recursos sonoros empregados na construción da banda sonora dunha produción
audiovisual.

CA1.7 Deseñouse a estrutura expresiva da banda sonora dun produto audiovisual que dea resposta aos seus requisitos comunicativos.

CA2.1 Relacionáronse as funcións técnicas, expresivas e comunicativas que cumpren os elementos que compoñen a posta en escena dunha obra
audiovisual.

CA2.2 Avaliouse a idoneidade do compoñente escenográfico dunha obra audiovisual a partir do estudo da súa ambientación e dos elementos que
conforman a súa decoración e o seu atrezo.

CA2.3 Valorouse a consecución dos obxectivos expresivos e comunicativos que achega a elección do cromatismo e da iluminación, nunha obra
audiovisual.

CA2.4 Determinouse a idoneidade do vestiario, a maquillaxe, a caracterización e outros elementos estilísticos que afectan a posta en escena dunha obra
audiovisual.

CA2.5 Distinguíronse as funcións dos códigos xestuais e da linguaxe corporal empregados como recursos expresivos e comunicativos na interpretación
dunha obra audiovisual.

CA2.6 Relacionouse a evolución técnica e expresiva experimentada polo cine cos xeitos actuais de utilización da posta en escena e a iluminación.

CA2.7 Analizáronse os criterios formais e estéticos de proxectos audiovisuais, atendendo aos aspectos de época, as referencias históricas, os estilos
artísticos e de iluminación, a natureza do segmento sonoro e a escenografía.

CA3.1 Valoráronse os procesos, as características, as vantaxes e as dificultades que presenta a adaptación dunha obra literaria preexistente a un guión
audiovisual.

CA3.2 Construíronse as secuencias dramáticas do guión literario, seguindo as fases estandarizadas: determinación da idea, documentación, story line,
argumento e tratamento.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Realizouse o proceso de transformación dunha secuencia dramática, extraída parcialmente dun guión literario, a unha estrutura propia do guión
técnico audiovisual, e o storyboard.

CA3.4 Realizouse o storyboard dun guión audiovisual axeitado para o estilo narrativo do proxecto de realización.

CA3.5 Elaborouse a adecuación dos diálogos e as solucións narrativas do guión ás características do tipo de realización e do proxecto.

CA3.6 Marcouse a presenza sonora da música e os efectos na solución narrativa do guión audiovisual.

CA3.7 Aplicáronse os códigos e as solucións da linguaxe audiovisual na articulación dos documentos principais de planificación dun guión: guión técnico,
storyboard, plantas de decorado e guión de traballo.

CA3.8 Aplicáronselle ao guión técnico os criterios formais e estéticos dun proxecto audiovisual, atendendo aos aspectos de época, referencias históricas,
estilos artísticos, estilos de iluminación, natureza do segmento sonoro e escenografía.

CA4.1 Definíronse as responsabilidades e as funcións das persoas que concorren na realización dunha obra audiovisual segundo a súa tipoloxía (cine,
vídeo, multimedia e novos medios), así como o seu alcance e o seu xénero.

CA4.2 Definíronse as necesidades de recursos humanos, artísticos e técnicos precisos para a realización dun proxecto audiovisual en todas as súas fases,
a partir da desagregación do guión.

CA4.3 Definíronse as características de equipamentos, maquinaria, materiais e recursos técnicos precisos para a consecución expresiva dun proxecto
audiovisual.

CA4.4 Definíronse as características precisas de localizacións, decorados, estudios e a súa correspondente ambientación, para a consecución expresiva
dun proxecto audiovisual.

CA4.5 Definíronse as necesidades precisas de documentación visual, gráfica e sonora para a realización dun proxecto audiovisual, a partir da
desagregación do guión.

CA4.6 Extraéronse dos informes de localización os datos relativos a accesibilidade, distribución espacial, necesidades de adaptación escenográfica e
técnica, dispoñibilidade de seguridade, comunicacións e outros aspectos necesarios, para garantir o rexistro das

CA4.7 Avaliouse a viabilidade técnica de realización dun guión a partir da análise da súa estrutura e da determinación da súa necesidade de recursos nun
contexto determinado de realización cinematográfica ou videográfica.

CA5.1 Xustificouse unha relación de posibles localizacións para a resolución dunha gravación audiovisual, indicando os argumentos a favor e en contra,
desde a perspectiva estética e narrativa.

CA5.2 Valorouse a adecuación ás necesidades do proxecto narrativo audiovisual da documentación, as gravacións, as fotografías, os planos, internet ou
outras fontes de información dispoñible de diferentes localizacións.

CA5.3 Determináronse as características da ambientación dun decorado acorde coas necesidades do guión técnico.

CA5.4 Elaboráronse informes que xustifiquen a elección de localizacións alternativas (cover set), en caso de continxencias xurdidas nas localizacións
elixidas.

CA5.5 Realizouse o informe de adaptación do estudio ou da localización nos seus aspectos técnicos e escenográficos.

CA5.6 Propúxose unha orde de gravación por secuencias adecuada ás posibilidades narrativas, á combinación de todos os recursos técnicos e artísticos,
e á situación do estudio de gravación e das localizacións.

CA6.1 Caracterizáronse para as probas as necesidades de actores e actrices protagonistas, secundarios e episódicos, segundo os requisitos artísticos e
dramáticos do guión.

CA6.2 Elaborouse unha desagregación de tempos e duracións de participación de actores e actrices, reflectindo as necesidades de vestiario,
caracterización e maquillaxe axeitadas para a intencionalidade do guión.

CA6.3 Especificáronse os criterios artísticos, funcionais e de figuración a que deben aterse as probas de selección de actores e actrices, en función das
características do proxecto.

CA6.4 Deseñouse a estrutura e as características específicas da proba de selección de actores e actrices, nun proxecto de realización audiovisual
determinado.

CA6.5 6.5. Rexistráronse as probas nun soporte audiovisual, clasificando as gravacións para a súa posterior visión.

CA6.6 Redactáronse informes coas gravacións e os datos recollidos nas probas de actores e actrices, sinalando os criterios de idoneidade das persoas
participantes para cada papel.

CA6.7 Especificáronse as necesidades de cada personaxe canto a vestiario, caracterización e maquillaxe, a partir da información extraída do guión.

CA6.8 Xustificáronse as persoas candidatas que se adaptan aos requisitos artísticos e dramáticos do guión.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.1 Desagregouse o guión literario e elaboráronse listas de necesidades para cada departamento.

CA7.2 Asignáronse os recursos humanos e materiais necesarios en cada secuencia de produción do proxecto audiovisual, a partir das listas de
desagregación.

CA7.3 Estimouse o tempo necesario para o rexistro de cada secuencia de produción, bloque ou calquera outra unidade coherente en que se subdividira o
proxecto audiovisual.

CA7.4 Acordouse a orde de rexistro das secuencias de produción, bloques ou outras unidades coherentes do proxecto audiovisual, con criterios
comunicativos e de óptimo aproveitamento de recursos e de tempo.

CA7.5 Elaborouse o plan de rodaxe ou gravación axustándose ao orzamento establecido, incluíndo solucións alternativas en previsión das continxencias
que puideran xurdir.

CA7.6 Aplicáronse técnicas de organización para reflectir no plan de rodaxe as necesidades, os horarios de comparecencia e os tempos previstos.

CA7.7 Distribuíuse a información ás persoas responsables do proxecto, para a correcta xestión dos seus equipos.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a planificación expresiva de secuencias audiovisuais, aplicando códigos e técnicas estandarizadas de linguaxe audiovisual, e conseguindo
os obxectivos comunicativos requiridos.
RA3 - Elabora un guión técnico audiovisual, tendo en conta a relación da súa estrutura narrativa cos tratamentos que cumpra empregar, segundo as
situacións formuladas.
RA4 - Determina as características dos recursos necesarios para a realización dunha obra de cine, vídeo ou multimedia, tendo en conta a relación entre os
procesos de produción e os profesionais e os medios técnicos necesarios.
RA6 - Realiza probas de selección de actores e actrices para obras audiovisuais, valorando as técnicas existentes para conseguir a compatibilidade da
elección cos perfís dos personaxes definidos no guión.
RA7 - Planifica a rodaxe ou a gravación das secuencias dunha obra audiovisual, e xustifica a distribución de sesións en función de criterios de idoneidade
e organización.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Analizouse a tipoloxía de xénero, a intencionalidade comunicativa, os condicionantes do deseño universal e os códigos expresivos empregados na
realización de produtos audiovisuais.

CA1.2 Valoráronse as consecuencias comunicativas da utilización expresiva do plano e do encadramento que se adopten, así como do ángulo de cámara
e dos seus movementos, na resolución de diversos proxectos audiovisuais.

CA1.3 Relacionouse o valor expresivo e comunicativo dunha secuencia audiovisual cos aspectos espaciais da imaxe, tales como o campo, o fóra de
campo e o movemento interno e externo dos planos.

CA1.4 Xustificáronse as repercusións expresivas e funcionais que achega a adopción dun xeitos ou outro de composición e de deseño universal, respecto
da comprensión e a interpretación de diversas secuencias audiovisuais.

CA1.5 Aplicáronse as técnicas de realización de continuidade na resolución de secuencias audiovisuais con desprazamento dun suxeito e con tomas de
un, dous ou máis personaxes.

CA3.2 Construíronse as secuencias dramáticas do guión literario, seguindo as fases estandarizadas: determinación da idea, documentación, story line,
argumento e tratamento.

CA3.3 Realizouse o proceso de transformación dunha secuencia dramática, extraída parcialmente dun guión literario, a unha estrutura propia do guión
técnico audiovisual, e o storyboard.

CA3.4 Realizouse o storyboard dun guión audiovisual axeitado para o estilo narrativo do proxecto de realización.

CA3.6 Marcouse a presenza sonora da música e os efectos na solución narrativa do guión audiovisual.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.7 Aplicáronse os códigos e as solucións da linguaxe audiovisual na articulación dos documentos principais de planificación dun guión: guión técnico,
storyboard, plantas de decorado e guión de traballo.

CA3.8 Aplicáronselle ao guión técnico os criterios formais e estéticos dun proxecto audiovisual, atendendo aos aspectos de época, referencias históricas,
estilos artísticos, estilos de iluminación, natureza do segmento sonoro e escenografía.

CA4.2 Definíronse as necesidades de recursos humanos, artísticos e técnicos precisos para a realización dun proxecto audiovisual en todas as súas fases,
a partir da desagregación do guión.

CA4.3 Definíronse as características de equipamentos, maquinaria, materiais e recursos técnicos precisos para a consecución expresiva dun proxecto
audiovisual.

CA4.4 Definíronse as características precisas de localizacións, decorados, estudios e a súa correspondente ambientación, para a consecución expresiva
dun proxecto audiovisual.

CA4.5 Definíronse as necesidades precisas de documentación visual, gráfica e sonora para a realización dun proxecto audiovisual, a partir da
desagregación do guión.

CA4.6 Extraéronse dos informes de localización os datos relativos a accesibilidade, distribución espacial, necesidades de adaptación escenográfica e
técnica, dispoñibilidade de seguridade, comunicacións e outros aspectos necesarios, para garantir o rexistro das

CA4.7 Avaliouse a viabilidade técnica de realización dun guión a partir da análise da súa estrutura e da determinación da súa necesidade de recursos nun
contexto determinado de realización cinematográfica ou videográfica.

CA6.7 Especificáronse as necesidades de cada personaxe canto a vestiario, caracterización e maquillaxe, a partir da información extraída do guión.

CA7.1 Desagregouse o guión literario e elaboráronse listas de necesidades para cada departamento.

CA7.2 Asignáronse os recursos humanos e materiais necesarios en cada secuencia de produción do proxecto audiovisual, a partir das listas de
desagregación.

CA7.3 Estimouse o tempo necesario para o rexistro de cada secuencia de produción, bloque ou calquera outra unidade coherente en que se subdividira o
proxecto audiovisual.

CA7.4 Acordouse a orde de rexistro das secuencias de produción, bloques ou outras unidades coherentes do proxecto audiovisual, con criterios
comunicativos e de óptimo aproveitamento de recursos e de tempo.

CA7.5 Elaborouse o plan de rodaxe ou gravación axustándose ao orzamento establecido, incluíndo solucións alternativas en previsión das continxencias
que puideran xurdir.

CA7.6 Aplicáronse técnicas de organización para reflectir no plan de rodaxe as necesidades, os horarios de comparecencia e os tempos previstos.

A cualificación corresponderá nun 50% a unha proba teórica escrita e un 50% a unha proba práctica.

A proba teórica escrita será a primeira en realizarse e terá carácter eliminatorio. Para superar esta parte o alumno deberá acadar unha nota mínima

de 5 sobre 10. Tan so os alumnos que superen esta proba, accederán á realización da segunda de carácter práctico. O aprobado establécese nun

5 sobre 10.

Os criterios mínimos esixibles son os seguintes:

- Coñecer os diferentes tipos de xéneros cinematográficos.

- Coñecer os diferentes tipos de planos e o seu valor expresivo.

- Coñecer os diferentes elementos dramáticos que conforman unha secuencia.

- Coñecer o valor expresivo do compoñente escenográfico dentro dun proxecto audiovisual.

- Coñecer o valor expresivo do uso da iluminación e da cor dentro dun proxecto audiovisual

- Identificar as necesidades de vestiario, maquillaxe e caracterización dos actores participantes nun proxecto audiovisual

- Distinguir os distintos códigos xestuais e de linguaxe corporal empregados polos actores durante o proceso de interpretación nun proxecto de cine

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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e vídeo

- Coñecer as técnicas de elaboración dun guión literario nas suas diferentes fases, dende a idea ata o guión literario.

- Coñecer as técnicas de realización dun story board

- Coñecer as técnicas de realización dun guión técnico para un proxecto audiovisual de cine e vídeo

- Definir as responsabilidades e as funcións das persoas que interveñen na realización dun proxecto audiovisual

- Identificar as necesidades de recursos humanos, artísticos e técnicos precisos para a realización dun proxecto audiovisual.

- Determinar as características técnicas do equipamento técnico preciso para a realización dun proxecto de cine e vídeo

- Determinar as características das localizacións, dos decorados, estudios... precisos para a ambientación dun proxecto audiovisual concreto.

- Establecer a idoniedade de posibles localizacións para a realización dun proxecto audiovisual.

- Coñecer e aplicar as técnicas de realización das localización e da documentación correspondente: fichas, planos, fotos...

- Determinar as características da ambientación dun decorado acorde coas necesidades do guión técnico

- Coñecer e aplicar as técnicas de realización dunha orde de gravación tendo en conta diferentes aspectos: recursos técnicos e artísticos,

loicalizacións...

- Establecer e deseñar as probas de casting de actores e actrices protagonistas, secundarios e episódicos, segundo os requisitos artísticos e

dramáticos do guión.

- Realizar unha  estimación de tempos e duracións de participación de actores e actrices, reflectindo as necesidades de vestiario, caracterización e

maquillaxe axeitadas para a intencionalidade do guión

- Coñecer e especificar os criterios artísticos, funcionais e de figuración a que deben aterse as probas de selección de actores e actrices, en

función das características do proxecto

- Facer o deseño dunha proba de casting para un proxecto de realización determinado (spot, curtametraxe...)

- Coñecer as ténicas de rexistro audiovisual das probas de casting

- Especificar as necesidades de vestiario, maquillaxe, caracterización dos distintos actores e actrices a partir da información extraida do guión

literario.

- Manexar correctamente o equipamento técnico preciso para a realización de proxectos audiovisuais

- Responsabilizarse do correcto mantemento do material técnico empregado

- Traballar en grupo de xeito respetuoso

- Coñecer e aplicar as técnicas de realización de proxectos audiovisuais

- Elaborar listados de necesidades para cada departamento a partir do guión literario

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A  primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita de dúas horas de duración.

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consiste nun exame práctico de dúas horas de duración. Para a súa realización, o alumno ou alumna non precisa máis

que un bolígrafo. O resto do material será aportado polo centro.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0904 Planificación da realización en televisión 02021/2022 0160

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA LUISA PELÁEZ DE LA CRUZ,NURIA QUINTAS FEIJÓO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Define as características e o formato dun programa de televisión, aplicando recursos da linguaxe audiovisual segundo a tipoloxía do xénero e as
posibilidades de colocación na grella de programas dunha televisión.
RA2 - Desenvolve a escaleta de realización dun programa de televisión a partir da desagregación do guión, tendo en conta a relación das necesidades de
recursos coa consecución das intencións expresivas da realización multicámara.
RA3 - Prepara os materiais necesarios na preprodución dun programa de televisión, tendo en conta a relación das súas características e condicións co seu
ordenamento na realización.
RA4 - Planifica o desenvolvemento espacial e temporal da realización multicámara en control, tendo en conta a relación da coordinación das intervencións
técnicas coa consecución das intencións comunicativas do programa de televisión.
RA5 - Planifica e controla os tempos de emisión, publicidade e autopromoción en procesos de continuidade televisiva, tendo en conta as diferenzas entre
os usos funcionais dos elementos que conforman estes espazos e a súa relación coa programación da emisora.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definiuse o xénero televisivo do proxecto de programa, aplicando as calidades e as opcións da programación predefinida dunha emisora de
televisión ás ideas e aos tratamentos iniciais do proxecto.

CA1.2 Definíronse os obxectivos dun proxecto de programa a partir da consideración da súa audiencia potencial, os medios de emisión, as franxas
horarias, as expectativas publicitarias ou a posible xustificación de servizo público.

CA2.1 Desagregouse o guión dun proxecto de programa de televisión, identificando e agrupando en listas coherentes os recursos necesarios para a súa
posta en marcha.

CA2.4 Realizouse un estudo sobre planta ou in situ das características do estudio de gravación ou da localización, valorouse a súa idoneidade e
achegáronse solucións ao informe ou a ficha de localización, e comprobouse a viabilidade dos seus elementos constituí

CA2.5 Determinouse a estrutura e o ritmo da realización multicámara segundo o contido e as intencións expresivas do programa.

CA2.6 Desenvolveuse a escaleta, definindo secuencialmente os bloques do programa ou a ficción de televisión, as intervencións das persoas implicadas,
as actuacións técnicas precisas en cada momento e o material audiovisual e gráfico que cumpra reproducir.

CA2.7 Elaborouse un plan de traballo para a realización do programa de xeito coordinado coas condicións establecidas pola produción.

CA3.1 Estableceuse un plan para a obtención dos materiais audiovisuais necesarios para a preprodución do programa a partir da consulta de fondos de
mediatecas.

CA3.2 Transferiuse o material audiovisual preciso para a preprodución do programa a un soporte de traballo que unifique os formatos de orixe, e
verificouse que as calidades técnicas se axusten aos requisitos da produción.

CA3.3 Editáronse as pezas de vídeo necesarias para a preprodución en editores non lineais ou en sistemas de redacción e edición virtual.

CA3.4 Identificáronse de xeito inequívoco as pezas que constitúen o material de preprodución, e reflectiuse en partes de gravación relacionados na
escaleta, co fin de enxertalas nun servidor ou para seren lanzadas mediante reprodutores de vídeo durante a realiz

CA3.5 Especificáronse as características e as condicións do material gráfico necesario e xestionouse a súa realización e a súa disposición durante o
programa, na orde recollida na escaleta.

CA4.2 Colocáronse na planta do estudio ou das localizacións os sets descritos nos planos escenográficos, fixando a colocación de elementos de decorado
e atrezo

CA4.3 Especificáronse as posicións dos personaxes e persoas intervenientes no programa, así como os movementos da posta en escena.

CA4.4 Elaborouse a planificación de cámaras, describindo a súa colocación, a cobertura, os movementos, as persoas ou os personaxes que cumpra
seguir, os tipos de planos e encadramentos, seguindo a orde cronolóxica reflectida na escaleta.

CA4.5 Especificáronse as condicións técnicas necesarias para que na gravación do son se consiga o uso expresivo desexado, mediante a modulación das
canles de micrófonos, liñas de audio, liñas exteriores, músicas e efectos de son.

CA4.6 Elaborouse a planificación dos efectos de iluminación e a especificación dos seus cambios ao longo do programa.

CA4.7 Estableceuse un sistema para corrixir as previsibles deficiencias técnicas e escenográficas que poidan afectar o desenvolvemento espacial e
temporal do programa.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.1 Documentáronse mediante escaletas e partes a totalidade dos compoñentes audiovisuais da emisión diaria dunha emisora de televisión, aplicando
criterios funcionais e organizativos de control de continuidade.

CA5.2 Especificouse, mediante un sistema de identificación, cada bloque que compón un programa de televisión, así como o seu punto de inicio e de
finalización.

CA5.3 Estableceuse un sistema para identificar as autopromocións dunha emisora ou dunha canle de televisión, e valorouse a súa repercusión no
cómputo total do tempo de programación e emisión.

CA5.4 Especificouse un sistema de emisión de bloques publicitarios nunha emisora de televisión compatible coa normativa legal sobre emisión de
publicidade en televisión.

CA5.5 Estableceuse un sistema para identificar as cabeceiras e refachos de entrada e saída a publicidade, valorando a súa repercusión no cómputo total
do tempo de programación e emisión.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Define as características e o formato dun programa de televisión, aplicando recursos da linguaxe audiovisual segundo a tipoloxía do xénero e as
posibilidades de colocación na grella de programas dunha televisión.
RA2 - Desenvolve a escaleta de realización dun programa de televisión a partir da desagregación do guión, tendo en conta a relación das necesidades de
recursos coa consecución das intencións expresivas da realización multicámara.
RA3 - Prepara os materiais necesarios na preprodución dun programa de televisión, tendo en conta a relación das súas características e condicións co seu
ordenamento na realización.
RA4 - Planifica o desenvolvemento espacial e temporal da realización multicámara en control, tendo en conta a relación da coordinación das intervencións
técnicas coa consecución das intencións comunicativas do programa de televisión.
RA5 - Planifica e controla os tempos de emisión, publicidade e autopromoción en procesos de continuidade televisiva, tendo en conta as diferenzas entre
os usos funcionais dos elementos que conforman estes espazos e a súa relación coa programación da emisora.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Elaborouse a ficha técnica dun programa de televisión a partir do estudo da súa estrutura, dos códigos de realización empregados na súa
construción, dos condicionantes do deseño universal, dos recursos humanos e técnicos empregados e da análise pormenoriz

CA1.4 Determináronse os recursos da linguaxe audiovisual que se vaian utilizar na posta en marcha dun proxecto de programa de televisión,
especificando os usos expresivos do encadramento e a composición empregada, así como os recursos de son e de iluminación.

CA1.5 Desenvolveuse a escaleta matriz dun programa de televisión a partir do desenvolvemento da súa estrutura e dos seus contidos.

CA1.6 Determinouse a estrutura, o ritmo e os recursos narrativos que se vaian utilizar na realización do programa.

CA2.1 Desagregouse o guión dun proxecto de programa de televisión, identificando e agrupando en listas coherentes os recursos necesarios para a súa
posta en marcha.

CA2.2 Marcáronse sobre o guión as intervencións de personaxes e figuración en cada bloque ou secuencia, identificando o vestiario e as caracterizacións,
e trasladáronse os datos ás follas de desagregación.

CA2.3 Marcáronse sobre o guión as localizacións, os decorados, os elementos escenográficos, os atrezo, os vehículos e os efectos de iluminación e de
son, e trasladáronse os datos ás follas de desagregación.

CA2.4 Realizouse un estudo sobre planta ou in situ das características do estudio de gravación ou da localización, valorouse a súa idoneidade e
achegáronse solucións ao informe ou a ficha de localización, e comprobouse a viabilidade dos seus elementos constituí

CA2.5 Determinouse a estrutura e o ritmo da realización multicámara segundo o contido e as intencións expresivas do programa.

CA3.1 Estableceuse un plan para a obtención dos materiais audiovisuais necesarios para a preprodución do programa a partir da consulta de fondos de
mediatecas.

CA3.2 Transferiuse o material audiovisual preciso para a preprodución do programa a un soporte de traballo que unifique os formatos de orixe, e
verificouse que as calidades técnicas se axusten aos requisitos da produción.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Editáronse as pezas de vídeo necesarias para a preprodución en editores non lineais ou en sistemas de redacción e edición virtual.

CA3.4 Identificáronse de xeito inequívoco as pezas que constitúen o material de preprodución, e reflectiuse en partes de gravación relacionados na
escaleta, co fin de enxertalas nun servidor ou para seren lanzadas mediante reprodutores de vídeo durante a realiz

CA3.5 Especificáronse as características e as condicións do material gráfico necesario e xestionouse a súa realización e a súa disposición durante o
programa, na orde recollida na escaleta.

CA3.6 Confeccionouse unha relación de rótulos que reflicta a orde de presentación da escaleta.

CA3.7 Recolléronse nunha listaxe todas as pezas musicais que cumpra empregar no programa, para a súa xestión e para o cumprimento da normativa de
propiedade intelectual.

CA4.1 Supervisouse o deseño da escenografía real e virtual, tendo en conta os requisitos técnicos e expresivos do programa.

CA4.2 Colocáronse na planta do estudio ou das localizacións os sets descritos nos planos escenográficos, fixando a colocación de elementos de decorado
e atrezo

CA4.3 Especificáronse as posicións dos personaxes e persoas intervenientes no programa, así como os movementos da posta en escena.

CA4.4 Elaborouse a planificación de cámaras, describindo a súa colocación, a cobertura, os movementos, as persoas ou os personaxes que cumpra
seguir, os tipos de planos e encadramentos, seguindo a orde cronolóxica reflectida na escaleta.

CA4.7 Estableceuse un sistema para corrixir as previsibles deficiencias técnicas e escenográficas que poidan afectar o desenvolvemento espacial e
temporal do programa.

CA4.8 Estableceuse un procedemento de supervisión da adecuación á escaleta dos textos que vaian ler os presentadores ou as presentadoras, así como
a inserción secuencial destes no autocúe.

CA5.2 Especificouse, mediante un sistema de identificación, cada bloque que compón un programa de televisión, así como o seu punto de inicio e de
finalización.

CA5.3 Estableceuse un sistema para identificar as autopromocións dunha emisora ou dunha canle de televisión, e valorouse a súa repercusión no
cómputo total do tempo de programación e emisión.

CA5.4 Especificouse un sistema de emisión de bloques publicitarios nunha emisora de televisión compatible coa normativa legal sobre emisión de
publicidade en televisión.

CA5.5 Estableceuse un sistema para identificar as cabeceiras e refachos de entrada e saída a publicidade, valorando a súa repercusión no cómputo total
do tempo de programación e emisión.

Mínimoa exixibles para alcanzar a avaliación positiva:

- Definiuse o xénero televisivo do proxecto de programa, aplicando as calidades e as opcións da programación predefinida dunha emisora de

televisión ás ideas e aos tratamentos iniciais do proxecto.

- Elaborouse a ficha técnica dun programa de televisión a partir do estudo da súa estrutura, dos códigos de realización empregados na súa

construción, dos condicionantes do deseño universal, dos recursos humanos e técnicos empregados e da análise pormenoriz

- Desenvolveuse a escaleta matriz dun programa de televisión a partir do desenvolvemento da súa estrutura e dos seus contidos.

- Elaborouse un plan de traballo para a realización do programa de xeito coordinado coas condicións establecidas pola produción.

- Especificáronse as características e as condicións do material gráfico necesario e xestionouse a súa realización e a súa disposición durante o

programa, na orde recollida na escaleta.

- Elaborouse a planificación de cámaras, describindo a súa colocación, a cobertura, os movementos, as persoas ou os personaxes que cumpra

seguir, os tipos de planos e encadramentos, seguindo a orde cronolóxica reflectida na escaleta.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Criterios de cualificación para os alumnos de probas libres:

A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte

da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

(ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de

formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.)

50% proba teórica (exame de supostos prácticos)

50% coñecementos prácticos (Prácticas dunha escaleta, planificación dun magazine, un dossier escenográfico e planificación dunha retransmisión

deportiva e outra dunha gala, que se puntuarán cunha lista de cotexo)

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita (exame de supostos prácticos, preguntas a desenvolver, preguntas cortas e/o tipo test)

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.

4.b) Segunda parte da proba

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba coñecementos prácticos (Prácticas e/o supostos prácticos) 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.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0905 Procesos de realización en televisión 02021/2022 0140

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA LUISA PELÁEZ DE LA CRUZ,NURIA QUINTAS FEIJÓO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Desenvolve o guión de traballo para a realización, comprobando a duración e calidade do material audiovisual proveniente de preprodución.

RA2 - Controla, durante a realización ou a emisión do programa, a reprodución e a emisión de pezas de vídeo, as fontes utilizadas e as actuacións
artísticas, seguindo a documentación técnica de realización, como minutaxes, guións de traballo e escaletas.
RA3 - Realiza programas de televisión en multicámara, valorando a implicación de todos os recursos humanos e técnicos que interveñen no proceso e
dirixindo as súas actuacións segundo os requisitos do proxecto.
RA4 - Coordina as actividades propias do plató de televisión durante os ensaios e a gravación, relacionando o cumprimento das funcións organizativas coa
consecución dos obxectivos da realización do programa.
RA5 - Mestura fontes, transicións, incrustacións e efectos durante a gravación ou emisión do programa de televisión, mediante o mesturador, e describe as
características funcionais e operativas dos equipamentos que posibilitan o control da calidade da imaxe.
RA6 - Realiza operacións técnicas de apoio á realización, mediante a utilización dos equipamentos auxiliares colocados no control de realización do
estudio de televisión, e describe as súas características funcionais e operativas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Elaboráronse as minutaxes das pezas de vídeo, detallando para cada unha delas a súa duración, colas de entrada e de saída, pé de texto de saída,
pé de acción de saída e descrición do último cadro de vídeo.

CA1.6 Determináronse os sinais da realización televisiva que se vaian gravar: máster, sinal sen incrustacións e cámaras dobradas ou masterizadas.

CA2.3 Informouse, durante a gravación de actuacións musicais en vivo ou en playback, sobre a duración da ponte de entrada e o momento de entrada de
voces, instrumentos, refráns e debuxos musicais, a partir dos datos sinalados na minutaxe musical.

CA2.4 Informouse, durante a gravación de ficcións e coreografías, das principais accións, mencionando duracións e pés.

CA2.5 Xestionouse o sistema de gravación e reprodución de repeticións en retransmisións deportivas.

CA3.1 Estableceuse un sistema para garantir a coordinación de todos os intervenientes na realización dun programa en multicámara gravado ou emitido
en directo: informadores, presentadores, equipamentos de realización, cámaras, son, iluminación, caracterización,

CA3.4 Identificáronse e evitáronse todos os elementos de escenografía, iluminación, vestiario, peiteado e maquillaxe susceptibles de xerar efectos non
desexados nos encadramentos.

CA3.6 Dirixiuse o equipo humano técnico e artístico, dando instrucións para a consecución dos obxectivos do programa, validando as tomas e ordenando
as repeticións no caso de gravacións.

CA3.7 Déronse instrucións para a gravación do programa ou informouse da entrada en emisión.

CA4.1 Estableceuse un procedemento de contraste dos movementos do persoal artístico en relación coa escenografía do programa, para garantir a súa
viabilidade e a súa realización nos tempos requiridos.

CA4.2 Comprobáronse e fixáronse as características e as posicións dos elementos de atrezo e elementos móbiles que poidan comprometer a continuidade
visual na realización do programa de televisión.

CA4.3 Determináronse as posicións que ocupará a figuración e o público en programas, comunicándolles a natureza das accións que cumpra realizar.

CA4.4 Estableceuse un procedemento de coordinación dos equipos técnicos que operan no estudio, para mellorar a fluidez da gravación do programa ou a
emisión en directo.

CA4.5 Determináronse as instrucións de asistencia á realización en estudio que haxa que comunicarlles aos equipos de cámara, son, iluminación e efectos
especiais durante a realización do programa.

CA4.6 Estableceuse un sistema para a comprobación das colocacións das cámaras e os seus movementos, así como os tempos de desprazamento entre
sets e a súa viabilidade.

CA5.1 Determinouse a natureza dos envíos de sinal de audio e vídeo aos correspondentes aparellos de rexistro e a equipamentos de monitorización de
audio e vídeo do control e do estudio.

CA5.2 Axustáronse os parámetros de partida das unidades de control de cámaras, equilibrando os seus sinais coa axuda do monitor de imaxe, o monitor
de forma de onda, o vectorscopio e o rasterizador, seguindo criterios expresivos e estéticos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.3 Configuráronse as entradas de vídeo aos buses do mesturador, mediante a axeitada ordenación de cámaras, liñas de vídeo, sinais exteriores,
gráficos, etc.

CA6.1 Estableceuse un procedemento para determinar, nun programa de televisión, as opcións de configuración dos equipamentos auxiliares, servidores e
sistemas virtuais de redacción e edición que envían sinais de vídeo e audio ao control de realización.

CA6.2 Determinouse a configuración idónea de monitorización en multipantalla, para a realización dun programa de televisión.

CA6.3 Prefixáronse os enrutamentos de sinais de vídeo e audio en matrices de conmutación, switcher ou preselectores cara a gravadores auxiliares e
pantallas, segundo as características e os requisitos do programa.

CA6.4 Configuráronse as opcións gráficas e de almacenamento de textos do titulador, comprobando que o seu sinal se incruste axeitadamente.

CA6.5 Xeráronse os rótulos e as claquetas identificativas necesarias no titulador, para a realización dun programa de televisión, xestionouse o seu
almacenamento e controlouse a súa saída cara ao mesturador de vídeo.

CA6.6 Operouse con magnetoscopios, sistemas de disco ríxido e outros equipamentos gravadores para rexistrar o sinal do programa e outros sinais
complementarios na realización dun programa de televisión, identificando mediante etiquetas, partes e datos informáti

CA6.7 Graváronse accións na realización dun programa de televisión para a súa posterior repetición, operando con gravadores de disco ríxido ou outros
sistemas de rexistro.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Desenvolve o guión de traballo para a realización, comprobando a duración e calidade do material audiovisual proveniente de preprodución.

RA2 - Controla, durante a realización ou a emisión do programa, a reprodución e a emisión de pezas de vídeo, as fontes utilizadas e as actuacións
artísticas, seguindo a documentación técnica de realización, como minutaxes, guións de traballo e escaletas.
RA3 - Realiza programas de televisión en multicámara, valorando a implicación de todos os recursos humanos e técnicos que interveñen no proceso e
dirixindo as súas actuacións segundo os requisitos do proxecto.
RA5 - Mestura fontes, transicións, incrustacións e efectos durante a gravación ou emisión do programa de televisión, mediante o mesturador, e describe as
características funcionais e operativas dos equipamentos que posibilitan o control da calidade da imaxe.
RA6 - Realiza operacións técnicas de apoio á realización, mediante a utilización dos equipamentos auxiliares colocados no control de realización do
estudio de televisión, e describe as súas características funcionais e operativas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Estableceuse un sistema para a comprobación da calidade técnica de todas as pezas audiovisuais que se vaian reproducir no programa.

CA1.3 Identificáronse e sinaláronse os pés de texto e os pés de acción do guión.

CA1.4 Elaborouse a minutaxe de actuacións musicais, describindo a duración da ponte de entrada e o momento de entrada de voces, instrumentos,
refráns e debuxos musicais.

CA1.5 Elaborouse a minutaxe de accións en ficcións, actuacións visuais e números de coreografía.

CA1.7 Comprobáronse todos os cambios realizados na escaleta e desenvolveuse un guión de traballo complementario desta.

CA2.1 Informouse con anticipación sobre a fonte de procedencia e o número das sucesivas pezas de vídeo, interpretando correctamente a escaleta do
programa.

CA2.2 Informouse con anticipación da natureza do total ou colas de cada peza de vídeo e da duración, as colas e os pés sinalados nas minutaxes,
relatando durante a súa reprodución o tempo restante e advertindo sobre cambios de plano e conxelados finais.

CA3.2 Prevíronse e evitáronse os enfilamentos non desexados nos segundos termos da composición de todos os encadramentos que compoñen o
programa.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Preveuse e evitouse a irrupción de cámaras e elementos impropios en todos os encadramentos.

CA3.5 Solicitáronse planos, encadramentos e movementos ao equipo de cámaras, pezas de vídeo ao equipo de vídeo, fontes de audio ao equipo de son e
accións á asistencia á realización en estudio, prevendo as solicitudes con suficiente antelación.

CA3.8 Realizouse o programa de televisión, seleccionando secuencialmente as diversas fontes de imaxe e de son que saen ao aire para seren gravadas
ou emitidas.

CA5.1 Determinouse a natureza dos envíos de sinal de audio e vídeo aos correspondentes aparellos de rexistro e a equipamentos de monitorización de
audio e vídeo do control e do estudio.

CA5.2 Axustáronse os parámetros de partida das unidades de control de cámaras, equilibrando os seus sinais coa axuda do monitor de imaxe, o monitor
de forma de onda, o vectorscopio e o rasterizador, seguindo criterios expresivos e estéticos.

CA5.3 Configuráronse as entradas de vídeo aos buses do mesturador, mediante a axeitada ordenación de cámaras, liñas de vídeo, sinais exteriores,
gráficos, etc.

CA5.4 Configuráronse as saídas do mesturador e os destinos dos sinais de programa, previo e auxiliares.

CA5.5 Axustáronse e prefixáronse no mesturador as transicións, as cortiniñas, os efectos dixitais e as incrustacións mediante croma, luminancia ou DSK,
que se utilizarán no programa de televisión.

CA6.2 Determinouse a configuración idónea de monitorización en multipantalla, para a realización dun programa de televisión.

CA6.3 Prefixáronse os enrutamentos de sinais de vídeo e audio en matrices de conmutación, switcher ou preselectores cara a gravadores auxiliares e
pantallas, segundo as características e os requisitos do programa.

CA6.4 Configuráronse as opcións gráficas e de almacenamento de textos do titulador, comprobando que o seu sinal se incruste axeitadamente.

CA6.5 Xeráronse os rótulos e as claquetas identificativas necesarias no titulador, para a realización dun programa de televisión, xestionouse o seu
almacenamento e controlouse a súa saída cara ao mesturador de vídeo.

CA6.7 Graváronse accións na realización dun programa de televisión para a súa posterior repetición, operando con gravadores de disco ríxido ou outros
sistemas de rexistro.

MINIMOS ESIXIBLES

CA1.6 - Determináronse os sinais da realización televisiva que se vaian gravar: máster, sinal sen incrustacións e cámaras dobradas ou

masterizadas.

CA1.2 - Elaboráronse as minutaxes das pezas de vídeo, detallando para cada unha delas a súa duración, colas de entrada e de saída, pé de texto

de saída, pé de acción de saída e descrición do último cadro de vídeo.

CA2.2 - Informouse con anticipación da natureza do total ou colas de cada peza de vídeo e da duración, as colas e os pés sinalados nas

minutaxes, relatando durante a súa reprodución o tempo restante e advertindo sobre cambios de plano e conxelados finais.

CA2.4 - Informouse, durante a gravación de ficcións e coreografías, das principais accións, mencionando duracións e pés

CA3.6 - Dirixiuse o equipo humano técnico e artístico, dando instrucións para a consecución dos obxectivos do programa, validando as tomas e

ordenando as repeticións no caso de gravacións.

CA3.5 - Solicitáronse planos, encadramentos e movementos ao equipo de cámaras, pezas de vídeo ao equipo de vídeo, fontes de audio ao equipo

de son e accións á asistencia á realización en estudio, prevendo as solicitudes con suficiente antelación.

CA4.3 - Determináronse as posicións que ocupará a figuración e o público en programas, comunicándolles a natureza das accións que cumpra

realizar.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA4.4 - Estableceuse un procedemento de coordinación dos equipos técnicos que operan no estudio, para mellorar a fluidez da gravación do

programa ou a emisión en directo.

CA5.3 - Configuráronse as entradas de vídeo aos buses do mesturador, mediante a axeitada ordenación de cámaras, liñas de vídeo, sinais

exteriores, gráficos, etc.

CA5.4 - Configuráronse as saídas do mesturador e os destinos dos sinais de programa, previo e auxiliares.

CA6.2 - Determinouse a configuración idónea de monitorización en multipantalla, para a realización dun programa de televisión.

CA6.5 - Xeráronse os rótulos e as claquetas identificativas necesarias no titulador, para a realización dun programa de televisión, xestionouse o

seu almacenamento e controlouse a súa saída cara ao mesturador de vídeo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Primeira Proba 50%

Consta de varias preguntas que fan referencia aos mínimos esixibles do módulo.

Segunda Proba 50%

Consta de varias tarefas prácticas que fan referencia aos mínimos esixibles do módulo.

A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte

da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

(ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de

formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.)

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Consta de varias preguntas que fan referencia aos mínimos esixibles do módulo.

4.b) Segunda parte da proba

Para acceder a esta segunda proba será obrigatorio acadar unha avaliación positiva na primeira.

Consta de varios exercicios prácticos que fan referencia aos mínimos esixibles do módulo.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0906 Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais 02021/2022 0186

MP0906_22 Planificación da posprodución de audiovisuais 02021/2022 086

MP0906_12 Planificación da montaxe de audiovisuais 02021/2022 0100

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MÓNICA CORTÉS PADÍN,LAURA FERNÁNDEZ SOTO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0906_12) RA1 - Avalía as características comunicativas, expresivas e técnicas do proxecto de montaxe a partir da análise da súa documentación,
valorando as técnicas de montaxe idóneas para a consecución dos seus obxectivos.
(MP0906_22) RA1 - Realiza os procesos de xeración de efectos, tratamento de imaxes, son, grafismo e preparación de medios que cumpran para a
montaxe e a posprodución dun produto audiovisual, especificando as características técnicas e operativas das plataformas, os sistemas e as ferramentas
que se vaian utilizar
(MP0906_12) RA2 - Planifica o proceso de montaxe e posprodución dun programa audiovisual, tendo en conta as relacións das características das
plataformas de edición e os condicionantes do deseño universal, cos obxectivos técnicos do proxecto.
(MP0906_22) RA2 - Ordena os materiais de imaxe, de son e infográficos segundo o seu contido, aplicando criterios clasificatorios que faciliten o seu uso
nas fases posteriores do proceso de montaxe e posprodución dun produto audiovisual.
(MP0906_12) RA3 - Introduce os medios no sistema de edición, valorando a disposición e a calidade técnica dos materiais en relación coa consecución
dos requisitos de calidade establecidos no proxecto de montaxe e posprodución audiovisual.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0906_12) CA1.1 Diferenciáronse as características definitorias das principais teorías e técnicas da montaxe audiovisual, valorando o seu percorrido
histórico e a súa aplicación á resolución dun proxecto.

(MP0906_22) CA1.1 Seleccionouse a plataforma e as ferramentas máis axeitadas para a creación dos efectos, o grafismo e a rotulaxe, de acordo cos
requisitos técnicos do proxecto audiovisual en fase de montaxe.

(MP0906_22) CA1.2 Determináronse os procesos de xeración de pautas e modelos de efectos de imaxe, son, grafismo e rotulaxe aplicables ao proxecto.

(MP0906_12) CA1.2 Valoráronse as consecuencias da aplicación correcta ou incorrecta das técnicas de mantemento da continuidade (narrativa,
perceptiva, formal, de movemento, de acción, de dirección, etc.) á resolución da montaxe dun proxecto audiovisual.

(MP0906_22) CA1.3 Definíronse as características técnicas e operativas da ferramenta adicional de software que cumpra utilizar para crear os efectos que
non se poden obter directamente na plataforma de edición e que deberán realizarse nunha plataforma externa.

(MP0906_12) CA1.3 Xustificáronse as alternativas posibles na montaxe dun produto audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo, o espazo,
a idea ou o contido, e a banda sonora.

(MP0906_22) CA1.4 Editouse a imaxe fixa para a súa inclusión na montaxe do proxecto audiovisual.

(MP0906_12) CA1.4 Especificáronse os obxectivos do proxecto audiovisual, determinando o formato de traballo e os procedementos técnicos máis
aconsellables para levar a cabo a montaxe.

(MP0906_22) CA1.5 Xeráronse os efectos, as rotulaxes e os gráficos previos á montaxe dun produto audiovisual, en aplicacións adicionais.

(MP0906_12) CA1.5 Decidíronse as características específicas de ritmo interno e externo que hai que incorporar durante a montaxe do proxecto
audiovisual, valorando as súas repercusións na fase de montaxe.

(MP0906_22) CA1.6 Xeráronse as máscaras necesarias para a composición de imaxes do produto audiovisual que así o requiran.

(MP0906_12) CA1.6 Determinouse o número e as características dos efectos técnicos que cumpra incorporar na montaxe dun produto audiovisual, que
conten con requisitos específicos realizados na fase de rodaxe ou gravación.

(MP0906_22) CA1.7 Realizouse a captura e o rexistro, nun soporte de intercambio, dos materiais que se deban enviar a unha plataforma externa.

(MP0906_12) CA1.7 Listáronse as tomas que requiran un proceso de montaxe específico, prevéndose as solucións de montaxe que cumpra realizar.

(MP0906_22) CA1.8 Elaborouse un informe en que se indiquen as pautas para a xeración de efectos de imaxe, son, grafismo e rotulaxe nos procesos que
cumpra realizar nunha plataforma externa.

(MP0906_12) CA1.8 Compiláronse todas as decisións relativas á valoración das características comunicativas, expresivas e técnicas para a montaxe dun
proxecto audiovisual nun documento ou catálogo de procesos.

(MP0906_12) CA2.1 Definíronse as características que debe cumprir a empresa de posprodución e a sala de edición para a realización da montaxe dun
produto audiovisual a partir da análise da súa estrutura, as prestacións e as características do proxecto.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0906_22) CA2.1 Xeráronse os clips de imaxe e son correspondentes a cada toma, identificouse o seu contido e asignáronse os puntos de entrada e
saída segundo a duración prevista no guión de montaxe.

(MP0906_22) CA2.2 Clasificáronse e agrupáronse os clips por secuencias, tomas válidas e duración, para facilitar a súa localización na sesión de
montaxe.

(MP0906_12) CA2.2 Definíronse as características que debe cumprir a plataforma empregada para levar a cabo o proceso de montaxe e posprodución
dun proxecto audiovisual.

(MP0906_12) CA2.3 Decidiuse o formato de vídeo e de son, a súa compresión, as posibilidades de multixeración e outros parámetros técnicos que haxa
que considerar, para os aplicar no proceso técnico de montaxe dun produto audiovisual.

(MP0906_22) CA2.3 Identificáronse, clasificáronse e seleccionáronse os segmentos de imaxe, audio, gráficos, máscaras, etc., que cumpra utilizar para a
elaboración de efectos que haxa que aplicar na montaxe e na posprodución do produto audiovisual.

(MP0906_22) CA2.4 Clasificáronse e identificáronse os materiais de terceiras partes introducidos no sistema para a súa posible utilización na montaxe,
cando non estean libres de dereitos ou cando sexan susceptibles de declaración de uso.

(MP0906_12) CA2.4 Valoráronse as características máis salientables dos formatos dixitais e analóxicos da imaxe fotográfica, a súa compatibilidade e os
condicionantes do deseño universal, no proceso de montaxe dun produto audiovisual.

(MP0906_22) CA2.5 Clasificáronse, ordenáronse e arquiváronse os materiais sobrantes e descartes do proxecto, de forma que sexa posible unha posterior
recuperación.

(MP0906_12) CA2.5 Definíronse as características técnicas do formato de arquivo de creación de gráficos e a súa compatibilidade para a súa aplicación
na montaxe dun produto audiovisual.

(MP0906_22) CA2.6 Sincronizáronse os brutos procedentes de diferentes fontes que realizaran un rexistro simultáneo.

(MP0906_12) CA2.6 Definíronse as características do sistema elixido para a transferencia de ficheiros media entre aplicacións activas, na realización da
montaxe dun produto audiovisual e para o intercambio de medios con outras plataformas audiovisuais.

(MP0906_22) CA2.7 Preparáronse, clasificáronse e facilitáronse nun soporte axeitado os takes necesarios para a realización dunha sesión de dobraxe de
audio, no caso de ser requirida antes da montaxe do produto audiovisual.

(MP0906_12) CA2.7 Realizouse o diagrama de tempos e actividades para a realización do proceso da montaxe e a posprodución dun produto audiovisual
en todas as súas fases, elaborando os documentos técnicos e considerando o óptimo aproveitamento dos recursos e do tempo.

(MP0906_12) CA3.1 Verificouse a correcta identificación externa dos soportes físicos (magnéticos, ópticos e fotosensibles) dos medios e a
correspondencia do seu contido co indicado na documentación do programa que se vaia montar: guión, escaleta, partes de cámara de son e

(MP0906_12) CA3.2 Minutouse e describiuse pertinentemente o contido dos soportes físicos, para a súa posterior identificación na montaxe dun produto
audiovisual.

(MP0906_12) CA3.3 Realizáronse compactacións, copias para visión con códigos de tempo en pantalla, duplicacións e/ou conversións de formatos dos
soportes físicos, para os compatibilizar cos medios técnicos e a ferramentas de posprodución elixidos na montaxe.

(MP0906_12) CA3.4 Comprobouse a integridade dos códigos de tempo e reescribiuse en caso de descontinuidade, interrupción ou sincronización
deficiente.

(MP0906_12) CA3.5 Verificouse a dispoñibilidade e a calidade técnica de todas as imaxes, o audio e o material gráfico, asegurando a súa correspondencia
co estándar de calidade requirido na documentación do proxecto audiovisual obxecto de montaxe.

(MP0906_12) CA3.6 Configurouse, conectouse e axustouse o equipamento completo de edición lineal ou non lineal, así como os seus periféricos,
controlando os percorridos do fluxo de sinais e realizando operacións de comprobación.

(MP0906_12) CA3.7 Realizouse a captura ou recaptura de medios a un sistema de edición desde fontes de vídeo e audio, analóxicas ou dixitais, ou desde
ficheiros dixitais con ou sen conversións de formato.

(MP0906_12) CA3.8 Realizouse a sincronización dos medios de imaxe cos medios de son que o requiran.

(MP0906_12) CA3.9 Elaborouse unha listaxe de incidencias, defectos e particularidades detectadas na visión e aplicáronse as medidas oportunas para a
súa corrección.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0906_12) RA1 - Avalía as características comunicativas, expresivas e técnicas do proxecto de montaxe a partir da análise da súa documentación,
valorando as técnicas de montaxe idóneas para a consecución dos seus obxectivos.
(MP0906_22) RA1 - Realiza os procesos de xeración de efectos, tratamento de imaxes, son, grafismo e preparación de medios que cumpran para a
montaxe e a posprodución dun produto audiovisual, especificando as características técnicas e operativas das plataformas, os sistemas e as ferramentas
que se vaian utilizar
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0906_12) RA2 - Planifica o proceso de montaxe e posprodución dun programa audiovisual, tendo en conta as relacións das características das
plataformas de edición e os condicionantes do deseño universal, cos obxectivos técnicos do proxecto.
(MP0906_22) RA2 - Ordena os materiais de imaxe, de son e infográficos segundo o seu contido, aplicando criterios clasificatorios que faciliten o seu uso
nas fases posteriores do proceso de montaxe e posprodución dun produto audiovisual.
(MP0906_12) RA3 - Introduce os medios no sistema de edición, valorando a disposición e a calidade técnica dos materiais en relación coa consecución
dos requisitos de calidade establecidos no proxecto de montaxe e posprodución audiovisual.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0906_12) CA1.1 Diferenciáronse as características definitorias das principais teorías e técnicas da montaxe audiovisual, valorando o seu percorrido
histórico e a súa aplicación á resolución dun proxecto.

(MP0906_22) CA1.1 Seleccionouse a plataforma e as ferramentas máis axeitadas para a creación dos efectos, o grafismo e a rotulaxe, de acordo cos
requisitos técnicos do proxecto audiovisual en fase de montaxe.

(MP0906_22) CA1.2 Determináronse os procesos de xeración de pautas e modelos de efectos de imaxe, son, grafismo e rotulaxe aplicables ao proxecto.

(MP0906_12) CA1.2 Valoráronse as consecuencias da aplicación correcta ou incorrecta das técnicas de mantemento da continuidade (narrativa,
perceptiva, formal, de movemento, de acción, de dirección, etc.) á resolución da montaxe dun proxecto audiovisual.

(MP0906_22) CA1.3 Definíronse as características técnicas e operativas da ferramenta adicional de software que cumpra utilizar para crear os efectos que
non se poden obter directamente na plataforma de edición e que deberán realizarse nunha plataforma externa.

(MP0906_12) CA1.3 Xustificáronse as alternativas posibles na montaxe dun produto audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo, o espazo,
a idea ou o contido, e a banda sonora.

(MP0906_22) CA1.4 Editouse a imaxe fixa para a súa inclusión na montaxe do proxecto audiovisual.

(MP0906_12) CA1.4 Especificáronse os obxectivos do proxecto audiovisual, determinando o formato de traballo e os procedementos técnicos máis
aconsellables para levar a cabo a montaxe.

(MP0906_12) CA1.5 Decidíronse as características específicas de ritmo interno e externo que hai que incorporar durante a montaxe do proxecto
audiovisual, valorando as súas repercusións na fase de montaxe.

(MP0906_22) CA1.5 Xeráronse os efectos, as rotulaxes e os gráficos previos á montaxe dun produto audiovisual, en aplicacións adicionais.

(MP0906_12) CA1.6 Determinouse o número e as características dos efectos técnicos que cumpra incorporar na montaxe dun produto audiovisual, que
conten con requisitos específicos realizados na fase de rodaxe ou gravación.

(MP0906_22) CA1.6 Xeráronse as máscaras necesarias para a composición de imaxes do produto audiovisual que así o requiran.

(MP0906_12) CA1.7 Listáronse as tomas que requiran un proceso de montaxe específico, prevéndose as solucións de montaxe que cumpra realizar.

(MP0906_22) CA1.7 Realizouse a captura e o rexistro, nun soporte de intercambio, dos materiais que se deban enviar a unha plataforma externa.

(MP0906_22) CA1.8 Elaborouse un informe en que se indiquen as pautas para a xeración de efectos de imaxe, son, grafismo e rotulaxe nos procesos que
cumpra realizar nunha plataforma externa.

(MP0906_12) CA1.8 Compiláronse todas as decisións relativas á valoración das características comunicativas, expresivas e técnicas para a montaxe dun
proxecto audiovisual nun documento ou catálogo de procesos.

(MP0906_12) CA2.1 Definíronse as características que debe cumprir a empresa de posprodución e a sala de edición para a realización da montaxe dun
produto audiovisual a partir da análise da súa estrutura, as prestacións e as características do proxecto.

(MP0906_22) CA2.1 Xeráronse os clips de imaxe e son correspondentes a cada toma, identificouse o seu contido e asignáronse os puntos de entrada e
saída segundo a duración prevista no guión de montaxe.

(MP0906_12) CA2.2 Definíronse as características que debe cumprir a plataforma empregada para levar a cabo o proceso de montaxe e posprodución
dun proxecto audiovisual.

(MP0906_22) CA2.2 Clasificáronse e agrupáronse os clips por secuencias, tomas válidas e duración, para facilitar a súa localización na sesión de
montaxe.

(MP0906_12) CA2.3 Decidiuse o formato de vídeo e de son, a súa compresión, as posibilidades de multixeración e outros parámetros técnicos que haxa
que considerar, para os aplicar no proceso técnico de montaxe dun produto audiovisual.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0906_22) CA2.3 Identificáronse, clasificáronse e seleccionáronse os segmentos de imaxe, audio, gráficos, máscaras, etc., que cumpra utilizar para a
elaboración de efectos que haxa que aplicar na montaxe e na posprodución do produto audiovisual.

(MP0906_12) CA2.4 Valoráronse as características máis salientables dos formatos dixitais e analóxicos da imaxe fotográfica, a súa compatibilidade e os
condicionantes do deseño universal, no proceso de montaxe dun produto audiovisual.

(MP0906_22) CA2.4 Clasificáronse e identificáronse os materiais de terceiras partes introducidos no sistema para a súa posible utilización na montaxe,
cando non estean libres de dereitos ou cando sexan susceptibles de declaración de uso.

(MP0906_12) CA2.5 Definíronse as características técnicas do formato de arquivo de creación de gráficos e a súa compatibilidade para a súa aplicación
na montaxe dun produto audiovisual.

(MP0906_22) CA2.5 Clasificáronse, ordenáronse e arquiváronse os materiais sobrantes e descartes do proxecto, de forma que sexa posible unha posterior
recuperación.

(MP0906_12) CA2.6 Definíronse as características do sistema elixido para a transferencia de ficheiros media entre aplicacións activas, na realización da
montaxe dun produto audiovisual e para o intercambio de medios con outras plataformas audiovisuais.

(MP0906_22) CA2.6 Sincronizáronse os brutos procedentes de diferentes fontes que realizaran un rexistro simultáneo.

(MP0906_12) CA2.7 Realizouse o diagrama de tempos e actividades para a realización do proceso da montaxe e a posprodución dun produto audiovisual
en todas as súas fases, elaborando os documentos técnicos e considerando o óptimo aproveitamento dos recursos e do tempo.

(MP0906_22) CA2.7 Preparáronse, clasificáronse e facilitáronse nun soporte axeitado os takes necesarios para a realización dunha sesión de dobraxe de
audio, no caso de ser requirida antes da montaxe do produto audiovisual.

(MP0906_12) CA3.1 Verificouse a correcta identificación externa dos soportes físicos (magnéticos, ópticos e fotosensibles) dos medios e a
correspondencia do seu contido co indicado na documentación do programa que se vaia montar: guión, escaleta, partes de cámara de son e

(MP0906_12) CA3.2 Minutouse e describiuse pertinentemente o contido dos soportes físicos, para a súa posterior identificación na montaxe dun produto
audiovisual.

(MP0906_12) CA3.3 Realizáronse compactacións, copias para visión con códigos de tempo en pantalla, duplicacións e/ou conversións de formatos dos
soportes físicos, para os compatibilizar cos medios técnicos e a ferramentas de posprodución elixidos na montaxe.

(MP0906_12) CA3.4 Comprobouse a integridade dos códigos de tempo e reescribiuse en caso de descontinuidade, interrupción ou sincronización
deficiente.

(MP0906_12) CA3.5 Verificouse a dispoñibilidade e a calidade técnica de todas as imaxes, o audio e o material gráfico, asegurando a súa correspondencia
co estándar de calidade requirido na documentación do proxecto audiovisual obxecto de montaxe.

(MP0906_12) CA3.6 Configurouse, conectouse e axustouse o equipamento completo de edición lineal ou non lineal, así como os seus periféricos,
controlando os percorridos do fluxo de sinais e realizando operacións de comprobación.

(MP0906_12) CA3.7 Realizouse a captura ou recaptura de medios a un sistema de edición desde fontes de vídeo e audio, analóxicas ou dixitais, ou desde
ficheiros dixitais con ou sen conversións de formato.

(MP0906_12) CA3.8 Realizouse a sincronización dos medios de imaxe cos medios de son que o requiran.

(MP0906_12) CA3.9 Elaborouse unha listaxe de incidencias, defectos e particularidades detectadas na visión e aplicáronse as medidas oportunas para a
súa corrección.

Os mínimos exixibles para acadar a avaliación positiva son:

UF1

-Diferenciáronse as características definitorias das principais teorías e técnicas da montaxe audiovisual, valorando o seu percorrido histórico e a

súa aplicación á resolución dun proxecto.

-Valoráronse as consecuencias da aplicación correcta ou incorrecta das técnicas de mantemento da continuidade (narrativa, perceptiva, formal, de

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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movemento, de acción, de dirección, etc.) á resolución da montaxe dun proxecto audiovisual.

-Xustificáronse as alternativas posibles na montaxe dun produto audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo, o espazo, a idea ou o

contido, e a banda sonora.

-Especificáronse os obxectivos do proxecto audiovisual, determinando o formato de traballo e os procedementos técnicos máis aconsellables para

levar a cabo a montaxe.

-Decidíronse as características específicas de ritmo interno e externo que hai que incorporar durante a montaxe do proxecto audiovisual, valorando

as súas repercusións na fase de montaxe.

-Determinouse o número e as características dos efectos técnicos que cumpra incorporar na montaxe dun produto audiovisual, que conten con

requisitos específicos realizados na fase de rodaxe ou gravación.

-Listáronse as tomas que requiran un proceso de montaxe específico, prevéndose as solucións de montaxe que cumpra realizar.

-Compiláronse todas as decisións relativas á valoración das características comunicativas, expresivas e técnicas para a montaxe dun proxecto

audiovisual nun documento ou catálogo de procesos.

-Definíronse as características que debe cumprir a empresa de posprodución e a sala de edición para a realización da montaxe dun produto

audiovisual a partir da análise da súa estrutura, as prestacións e as características do proxecto.

-Definíronse as características que debe cumprir a plataforma empregada para levar a cabo o proceso de montaxe e posprodución dun proxecto

audiovisual.

-Decidiuse o formato de vídeo e de son, a súa compresión, as posibilidades de multixeración e outros parámetros técnicos que haxa que

considerar, para os aplicar no proceso técnico de montaxe dun produto audiovisual.

-Valoráronse as características máis salientables dos formatos dixitais e analóxicos da imaxe fotográfica, a súa compatibilidade e os

condicionantes do deseño universal, no proceso de montaxe dun produto audiovisual.

-Definíronse as características técnicas do formato de arquivo de creación de gráficos e a súa compatibilidade para a súa aplicación na montaxe

dun produto audiovisual.

-Definíronse as características do sistema elixido para a transferencia de ficheiros media entre aplicacións activas, na realización da montaxe dun

produto audiovisual e para o intercambio de medios con outras plataformas audiovisuais.

-Realizouse o diagrama de tempos e actividades para a realización do proceso da montaxe e a posprodución dun produto audiovisual en todas as

súas fases, elaborando os documentos técnicos e considerando o óptimo aproveitamento dos recursos e do tempo.

-Verificouse a correcta identificación externa dos soportes físicos (magnéticos, ópticos e fotosensibles) dos medios e a correspondencia do seu

contido co indicado na documentación do programa que se vaia montar: guión, escaleta, partes de cámara de son e de montaxe, etc.

-Minutouse e describiuse pertinentemente o contido dos soportes físicos, para a súa posterior identificación na montaxe dun produto audiovisual.

-Realizáronse compactacións, copias para visión con códigos de tempo en pantalla, duplicacións e/ou conversións de formatos dos soportes

físicos, para os compatibilizar cos medios técnicos e a ferramentas de posprodución elixidos na montaxe.

-Comprobouse a integridade dos códigos de tempo e reescribiuse en caso de descontinuidade, interrupción ou sincronización deficiente.

-Verificouse a dispoñibilidade e a calidade técnica de todas as imaxes, o audio e o material gráfico, asegurando a súa correspondencia co estándar

de calidade requirido na documentación do proxecto audiovisual obxecto de montaxe.

-Configurouse, conectouse e axustouse o equipamento completo de edición lineal ou non lineal, así como os seus periféricos, controlando os

percorridos do fluxo de sinais e realizando operacións de comprobación.

-Realizouse a captura ou recaptura de medios a un sistema de edición desde fontes de vídeo e audio, analóxicas ou dixitais, ou desde ficheiros

dixitais con ou sen conversións de formato.

-Realizouse a sincronización dos medios de imaxe cos medios de son que o requiran.

-Elaborouse unha listaxe de incidencias, defectos e particularidades detectadas na visión e aplicáronse as medidas oportunas para a súa

corrección.

UF2

-Seleccionouse a plataforma e as ferramentas máis axeitadas para a creación dos efectos, o grafismo e a rotulaxe, de acordo cos requisitos
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técnicos do proxecto audiovisual en fase de montaxe.

-Determináronse os procesos de xeración de pautas e modelos de efectos de imaxe, son, grafismo e rotulaxe aplicables ao proxecto.

-Definíronse as características técnicas e operativas da ferramenta adicional de software que cumpra utilizar para crear os efectos que non se

poden obter directamente na plataforma de edición e que deberán realizarse nunha plataforma externa.

-Editouse a imaxe fixa para a súa inclusión na montaxe do proxecto audiovisual.

-Xeráronse os efectos, as rotulaxes e os gráficos previos á montaxe dun produto audiovisual, en aplicacións adicionais.

-Xeráronse as máscaras necesarias para a composición de imaxes do produto audiovisual que así o requiran.

-Realizouse a captura e o rexistro, nun soporte de intercambio, dos materiais que se deban enviar a unha plataforma externa.

-Elaborouse un informe en que se indiquen as pautas para a xeración de efectos de imaxe, son, grafismo e rotulaxe nos procesos que cumpra

realizar nunha plataforma externa.

-Xeráronse os clips de imaxe e son correspondentes a cada toma, identificouse o seu contido e asignáronse os puntos de entrada e saída segundo

a duración prevista no guión de montaxe.

-Clasificáronse e agrupáronse os clips por secuencias, tomas válidas e duración, para facilitar a súa localización na sesión de montaxe.

-Identificáronse, clasificáronse e seleccionáronse os segmentos de imaxe, audio, gráficos, máscaras, etc., que cumpra utilizar para a elaboración

de efectos que haxa que aplicar na montaxe e na posprodución do produto audiovisual.

-Clasificáronse e identificáronse os materiais de terceiras partes introducidos no sistema para a súa posible utilización na montaxe, cando non

estean libres de dereitos ou cando sexan susceptibles de declaración de uso.

-Clasificáronse, ordenáronse e arquiváronse os materiais sobrantes e descartes do proxecto, de forma que sexa posible unha posterior

recuperación.

-Sincronizáronse os brutos procedentes de diferentes fontes que realizaran un rexistro simultáneo.

-Preparáronse, clasificáronse e facilitáronse nun soporte axeitado os takes necesarios para a realización dunha sesión de dobraxe de audio, no

caso de ser requirida antes da montaxe do produto audiovisual.

-Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes que achega o uso de diferentes plataformas e sistemas de edición dixital en función das

características de cada tipo de proxectos sonoros.

-Axustáronse e sincronizáronse os equipamentos que interveñen no proceso de montaxe, en parámetros tales como o formato de traballo, a

frecuencia de mostraxe, a lonxitude da estrutura de mostraxe, a velocidade de 24/25 fotogramas e o código de tempo, etc.

-Melloráronse as unidades de almacenamento informático, liberando espazo de memoria, eliminando ficheiros temporais e innecesarios, aplicando

as rutinas de comprobación de erros e testeando, con aplicacións informáticas, os sistemas de almacenamento.

-Determinouse a tipoloxía e as características dos consumibles que se vaian utilizar, para dar resposta aos requisitos do proxecto de montaxe en

parámetros tales como os referidos á súa duración, o número de canles que deba soportar, os formatos de compresión, etc.

-Determinouse o número de pistas que cumpra utilizar no proxecto de edición e procedeuse ao seu ordenamento e á súa enumeración, tendo en

conta a complexidade

e as necesidades ulteriores de mestura do proxecto.

-Configuráronse as saídas do sistema para dar resposta aos requisitos que demanda a imaxe estereofónica ou multicanle do proxecto.

-Conectáronse correctamente os equipamentos mantendo a sincronización e buscando mellorar a calidade das conexións de audio.

-Configurouse adecuadamente o equipamento de vídeo asegurándose de que a reprodución de imaxe sexa correcta e non se produzan problemas

de sincronización co audio.

-Configurouse e axustouse correctamente o sistema de monitoraxe de audio tendo en conta a tipoloxía do traballo que cumpra realizar.

-Determináronse as características e as especificidades dos documentos sonoros necesarios para a realización da montaxe, a partir da lectura do

guión.

-Realizouse a unificación dos documentos sonoros dispares de entrada para introducir no proxecto de edición en parámetros técnicos como

formato, compresión e niveis.

-Corrixíronse e melloráronse os elementos de son deficientes en aspectos como a ecualización, a redución de ruídos e a dinámica.

-Transferíronse os materiais sonoros ao computador, logo de adaptado o formato orixinal ás necesidades do proxecto.

-Especificáronse as características dos efectos de sala non dispoñibles en librarías e graváronse aplicando técnicas de creación de efectos tales
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como a gravación sincrónica illada e a descomposición de sons complexos.

-Clasificáronse e marcáronse as pistas gravadas para facilitar a posterior procura e a súa xestión.

-Verificouse a calidade da banda de música e efectos realizando as observacións necesarias para corrixir as posibles deficiencias observadas.

-Ordenáronse secuencialmente os compoñentes da banda sonora atendendo á súa orde narrativa ou temporal.

-Sincronizouse a banda de son directo coa imaxe a partir de listas de decisión de edición da montaxe de imaxe.

-Incorporáronse ao proxecto as bandas sonoras de efectos, música, locucións, etc., realizando o axuste de niveis e crossfaders, e aplicando filtros

en caso necesario.

-Resincronizouse a edición e verificouse a calidade técnica e expresiva da banda sonora, así como a súa perfecta sincronización coa imaxe, e, de

ser o caso, identificáronse e sinaláronse as deficiencias detectadas.

-Verificouse a correspondencia entre a montaxe levada a cabo e os requisitos do proxecto, detectáronse erros e/ou desviacións e propuxéronse

solucións para a súa corrección.

-Valoráronse os resultados da montaxe considerando o ritmo, a intelixibilidade e a continuidade narrativa sonora, entre outros parámetros, e

realizáronse propostas razoadas de modificación.

-Documentáronse, organizáronse e arquiváronse os descartes de son para unha posible recuperación posterior.

-Aplicáronse adecuadamente as técnicas e os criterios de gravación de dobraxe para permitir unha correcta montaxe posterior.

-Desagregouse o guión radiofónico e/ou o proxecto discográfico atendendo á súa orde temporal, secuencial e expresiva.

-Incorporáronse os compoñentes externos de secuencia musical necesarios (sintetizadores, samplers e os seus controladores).

-Verificouse a calidade técnica e expresiva da banda sonora, así como o seu perfecto axuste de tempos, e, de ser o caso, identificáronse e

sinaláronse as deficiencias detectadas.

-Verificouse a correspondencia entre a montaxe levada a cabo e os requisitos do proxecto, detectáronse erros e/ou desviacións, e propuxéronse

solucións para a súa corrección.

-Valoráronse os resultados da montaxe considerando o ritmo e a continuidade narrativa sonora, entre outros parámetros, e realizáronse propostas

razoadas de modificación.

-Documentáronse, organizáronse e arquiváronse os descartes de son para unha posible recuperación posterior.

-Executáronse as operacións de premesturas de diálogos, músicas, ambientes e efectos, de acordo coas indicacións do proxecto.

-Axustáronse as bandas sonoras concorrentes en aspectos tales como, niveis, crossfaders, ecualizacións, dinámicas, panoramizacións, etc.

-Realizouse a integración definitiva da banda sonora coa imaxe nas producións audiovisuais, plano a plano, asegurando a intelixibilidade dos

diálogos, a igualación de gravacións procedentes de rodaxe e de estudio, e a súa combinación cos efectos, os ambientes e as músicas.

-Creouse a banda sonora internacional de diálogos ou narracións para producións audiovisuais e multimedia en formato distinto ao orixinal, e a

banda sonora de músicas e efectos en versión orixinal, xuntos ou por separado, asegurando que as mesturas sexan fieis á da versión orixinal.

-Valoráronse as posibilidades funcionais, operativas e expresivas dos procesos de dobraxe tanto na súa vertente de construción da banda sonora

dun programa audiovisual como nos procesos de tradución a outra lingua.

-Realizáronse os procedementos de masterización para adaptar a mestura final aos soportes e aos medios de distribución, atendendo a factores

como a estrutura dinámica e tonal, as características específicas de cada formato, as características de audición e a fidelidade ás consideracións

artísticas e expresivas do proxecto.

-Comprobouse o cumprimento das normas de calidade, sincronía e adecuación aos medios da banda sonora.

-Documentáronse os procesos levados a cabo e identificáronse de xeito unívoco para posteriores utilizacións.

-Codificouse correctamente a mestura en función do formato multicanle utilizado, e comprobouse que non se produciran erros no proceso.

Establécense os seguintes criterios de avaliación:

Primeira parte da proba:

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.
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A profesora do módulo profesional calificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación, as persoas candidatas

deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación expoñerán a

puntuación obtida polas persoas aspirantes no tablón de anuncios do centro.

Segunda parte da proba:

As persoas aspirantes que superaran a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desarrollo dun ou varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos

na programación para esta parte.

A profesora do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas

deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As personas que non superaran a primeira parte da proba serán calificadas cun

cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da prueba, as comisións de avaliación expoñerán as puntuacións obtidas no tablón de

anuncios do centro.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

A profesora do módulo profesional calificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas

deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación expoñerán a

puntuación obtida polas persoas aspirantes no tablón de anuncios do centro.

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superaran a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desarrollo dun ou varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación estabelecidos

na programación para esta parte.

A profesora do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación, as persoas candidatas

deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As personas que non superaran a primeira parte da proba serán calificadas cun

cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da prueba, as comisións de avaliación expoñerán as puntuacións obtidas no tablón de

anuncios do centro.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0907 Realización da montaxe e a posprodución de audiovisuais 02021/2022 0140

MP0907_12 Realización da montaxe de audiovisuais 02021/2022 090

MP0907_22 Realización da posprodución de audiovisuais 02021/2022 050

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo PAULA REGUEIRA GUNTÍN

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0907_12) RA1 - Configura e mantén o equipamento de edición e posprodución, relacionando as características dos estándares técnicos de calidade
coas posibilidades operativas dos equipamentos.
(MP0907_22) RA2 - Realiza os procesos de acabamento na posprodución do produto audiovisual, recoñecendo as características da aplicación das
normativas de calidade diferentes formatos de rexistro, distribución e exhibición.
(MP0907_12) RA3 - Prepara os materiais destinados ao intercambio con outras plataformas e empresas externas, recoñecendo as características dos
estándares e protocolos normalizados de intercambio de documentos e produtos audiovisuais.
(MP0907_22) RA3 - Adapta as características do máster do produto audiovisual aos formatos e ás tecnoloxías que se empreguen na exhibición, valorando
as solucións técnicas existentes para a protección dos dereitos de explotación da obra.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0907_12) CA1.1 Configuráronse os compoñentes do sistema de edición en parámetros tales como código de tempo, selección de fluxos de entrada e
saída, control remoto de dispositivos e axustes de sincronización, etc.

(MP0907_12) CA1.2 Verificouse a operatividade do sistema completo de montaxe comprobando os periféricos, o fluxo de sinais, o sistema de
almacenamento e o de gravación, de ser o caso.

(MP0907_12) CA1.3 Aplicáronse as rutinas de mantemento de equipamentos indicadas polo fabricante, e comprobáronse e optimizáronse as unidades de
almacenamento informático.

(MP0907_12) CA1.4 Diagnosticáronse e corrixíronse as interrupcións na circulación de sinais de vídeo e audio, así como os problemas de perda de
sincronía, de control remoto e de comunicación entre equipamentos.

(MP0907_12) CA1.5 Liberouse o espazo nas unidades de almacenamento tras a finalización dun proxecto e recicláronse os soportes físicos para o seu
ulterior aproveitamento.

(MP0907_22) CA2.1 Detalláronse os fluxos de traballo da posprodución en procesos lineais e non lineais, analóxicos e dixitais, de definición estándar e de
alta definición, e valoráronse as características técnicas e as prestacións dos soportes e formatos utilizados na mont

(MP0907_22) CA2.2 Elaboráronse e interpretáronse listaxes, ficheiros e documentos que aseguren a repetibilidade da montaxe a partir de orixinais de
procedencia diversa (cinta, telecine, laboratorio, ficheiros informáticos, etc.).

(MP0907_22) CA2.5 Estableceuse un sistema para comprobar a integración dos materiais externos na montaxe final, así como a sincronización e o
contido das pistas de son.

(MP0907_22) CA2.6 Especificáronse as características da principal normativa relativa a referencias, niveis e disposición das pistas e formatos de
intercambio de vídeo, así como ás características dos sistemas de son en uso para exhibición ou emisión, e a disposición das pi

(MP0907_22) CA2.7 Detalláronse os sistemas de tiraxe de copias cinematográficas e de exhibición

(MP0907_22) CA2.8 Xerouse unha cinta para emisión, seguindo determinadas normas PPD (preparado para difusión ou emisión), incorporando as
claquetas e a distribución solicitada de pistas de audio.

(MP0907_12) CA3.1 Elaboráronse listaxes de localización dos medios e os documentos que interveñen na montaxe, con indicación do contido, o soporte
de almacenamento e a súa colocación.

(MP0907_22) CA3.1 Diferenciáronse as características das fiestras de explotación dos produtos audiovisuais, especificando os formatos de entrega
característicos de cada unha.

(MP0907_12) CA3.2 Clasificáronse, etiquetáronse e almacenáronse todos os medios e os documentos necesarios para o intercambio.

(MP0907_12) CA3.3 Verificouse a dispoñibilidade dos soportes de intercambio de medios e realizáronse as conversións de formato pertinentes.

(MP0907_22) CA3.4 Elaborouse a documentación técnica para o máster e as copias de exhibición ou emisión, en formato tanto fotosensible como
electrónico e informático.

(MP0907_12) CA3.4 Redactáronse as ordes de traballo e os informes de requisitos técnicos para os laboratorios de empresas externas encargadas de
escanar materiais e xerar efectos de imaxe, animacións, infografía e rotulaxe, entre outros procesos.

(MP0907_22) CA3.5 Realizouse o proceso de autoría en DVD, blu-ray ou outro formato, obtendo copias para fins de comprobación, avaliación, promoción,
etc.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0907_12) CA3.5 Redactáronse as ordes de traballo e os informes de requisitos técnicos para laboratorios de empresas externas encargadas da
conformación de medios e o corte de negativo, duplicación de soportes fotoquímicos, tiraxe de copias de exhibición ou emisión, obte

(MP0907_22) CA3.6 Valorouse a aplicación a un produto audiovisual dun sistema estandarizado de protección dos dereitos de explotación, segundo as
especificacións técnicas das tecnoloxías empregadas para a súa comercialización.

(MP0907_12) CA3.6 Expresáronse con claridade e precisión os requisitos específicos de cada encarga.

(MP0907_12) CA3.7 Aplicáronse, na redacción das ordes de traballo e os informes, os protocolos normalizados de intercambio de documentos e produtos
audiovisuais.

(MP0907_22) CA3.8 Elaborouse a documentación para o arquivo dos medios, metadatos e datos do proxecto.

(MP0907_12) CA3.8 Estableceuse un sistema para a comparación dos materiais procesados por provedores externos, tales como efectos, bandas de son,
materiais de laboratorio, etc., coas ordes de traballo elaboradas e para valorar a adecuación dos resultados a elas.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0907_22) RA1 - Xera e/ou introduce no proceso de montaxe os efectos de imaxe, valorando as características funcionais e operativas das ferramentas
e das tecnoloxías estandarizadas.
(MP0907_22) RA2 - Realiza os procesos de acabamento na posprodución do produto audiovisual, recoñecendo as características da aplicación das
normativas de calidade diferentes formatos de rexistro, distribución e exhibición.
(MP0907_12) RA2 - Realiza a montaxe de produtos audiovisuais, aplicando teorías, códigos e técnicas de montaxe, e avaliando a correspondencia entre o
resultado obtido e os obxectivos do proxecto.
(MP0907_22) RA3 - Adapta as características do máster do produto audiovisual aos formatos e ás tecnoloxías que se empreguen na exhibición, valorando
as solucións técnicas existentes para a protección dos dereitos de explotación da obra.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0907_22) CA1.1 Seleccionáronse os medios e os procedementos idóneos para a xeración dos efectos que cumpra realizar e/ou introducir no proceso
de montaxe dunha produción audiovisual.

(MP0907_22) CA1.2 Realizouse unha composición multicapa, combinando axustes de corrección de cor, efectos de movemento ou variación de
velocidade da imaxe (conxelación, ralentización e aceleración), ocultación ou esfumaxe de rostros, aplicación de keys e efectos de seguime

(MP0907_22) CA1.3 Determináronse e xeráronse as keys necesarias para a realización dun efecto e seleccionouse o tipo (luminancia, crominancia, matte
e por diferenza) e o procesamento máis axeitado para cada caso.

(MP0907_22) CA1.4 Integráronse na montaxe efectos procedentes dunha plataforma externa e gráficos, así como rotulaxe procedente de equipamentos
xeradores de caracteres ou de plataformas de grafismo e rotulaxe externas.

(MP0907_22) CA1.5 Axustouse e igualouse a calidade visual da imaxe, determinando os parámetros que cumpra modificar e o nivel de procesamento da
imaxe, con ferramentas propias ou con equipamentos e software adicional.

(MP0907_22) CA1.6 Arquiváronse os parámetros de axuste dos efectos, garantindo a posibilidade de recuperalos e aplicalos de novo.

(MP0907_22) CA1.7 Comprobouse a correcta importación e conformación dos datos e dos materiais de intercambio.

(MP0907_22) CA1.8 Elaboráronse os documentos baseados en protocolos de intercambio de información estandarizados para facilitar o traballo noutras
plataformas.

(MP0907_12) CA2.1 Realizáronse montaxes complexas, involucrando varios sinais de vídeo e audio e aplicando transicións, efectos visuais e de
velocidade variable coherentes coa intencionalidade narrativa do proxecto.

(MP0907_12) CA2.2 Operouse con destreza cos sistemas de montaxe e cos equipamentos de rexistro e reprodución de vídeo e de proceso de sinal.

(MP0907_12) CA2.3 Realizouse a homoxeneización de formatos de ficheiro, resolución e relación de aspecto dos medios.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0907_22) CA2.3 Aplicáronse á montaxe final os procesos técnicos de corrección de cor e etalonaxe.

(MP0907_12) CA2.4 Sincronizáronse imaxes co seu audio correspondente, a partir de marcas de imaxe e son das claquetas ou de calquera outra
referencia.

(MP0907_22) CA2.4 Realizouse a conformación dun produto audiovisual cos medios orixinais en soportes fotosensibles, electrónicos ou informáticos, a
partir da información obtida da edición off-line, e integráronse os efectos e demais materiais xerados en plataformas externa

(MP0907_12) CA2.5 Construíuse a banda sonora dun programa, incorporando múltiples bandas de audio (diálogos, dobraxes, efectos sonoros, músicas e
locucións), realizando o axuste de niveis e aplicando filtros e efectos.

(MP0907_12) CA2.6 Aplicouse axeitadamente un offset de código de tempos nunha edición e verificouse a calidade técnica e expresiva da banda sonora e
a súa perfecta sincronización coa imaxe e, de ser o caso, sinaláronse as deficiencias.

(MP0907_12) CA2.7 Verificouse a correspondencia entre a montaxe realizada e a documentación da rodaxe ou a gravación, detectáronse os erros e as
carencias da primeira montaxe e propuxéronse as accións necesarias para a súa resolución.

(MP0907_12) CA2.8 Valoráronse os resultados da montaxe, considerando o ritmo, a claridade expositiva, a continuidade visual e a fluidez narrativa, entre
outros parámetros, e realizáronse propostas razoadas de modificación.

(MP0907_22) CA3.2 Aplicáronselle a un produto audiovisual os parámetros técnicos e os protocolos de intercambio relativos á realización de duplicacións,
de copias de seguridade e copias para exhibición cinematográfica en soporte fotoquímico e electrónico, de copias de emis

(MP0907_22) CA3.3 Seleccionouse o formato idóneo de masterización en función das perspectivas de explotación do produto, e especificáronse os
procesos e os materiais de produción final para cada canle de distribución.

(MP0907_22) CA3.7 Preparáronse, clasificáronse e arquiváronse os materiais de son, imaxe e infográficos utilizados durante a montaxe, así como os
materiais intermedios e finais dun proxecto audiovisual e os datos que constitúen o proxecto de montaxe, para favorecer adecuac

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

É preciso obter 5 puntos nas dúas partes das que consta a proba, así como acadar os anteriores mínimos esixibles para poder obter unha

cualificación positiva e superar o módulo.

A primeira parte da proba terá carácter eliminatorio, de xeito que o non acadar unha puntuación igual ou superior a 5 puntos nesta primeira parte,

implicará a perda do dereito a examinarse da segunda parte da proba.

A segunda parte da proba tamén terá carácter eliminatorio e, para superala, as persoas candidatas tamén deberán obter unha cualificación igual

ou superior a 5 puntos nesta parte da proba.

 A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte

da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo e que terá

un peso do 50% da nota final.

A proba constará de 50 preguntas en total, tanto tipo test/de selección de resposta correcta/verdadeiro ou falso e tamén de resposta breve.
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Esta primeira parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder realizar a segunda parte

da proba.

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superaran a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

A segunda parte da proba consistirá no desenvolvemento de distintos exercicios prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente

significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta segunda parte.

Para desenvolver esta proba empregaranse cabinas de edición con software específico para montaxe de vídeo (Adobe Premiere ou Davinci

Resolve) e posprodución (After Effects, DaVinci Resolve...) Os exercicios plantexados versarán sobre a montaxe e postproducción de audiovisuais,

por exemplo, facer unha montaxe con imaxes en bruto propostas, sincronizar o audio e o vídeo, incorporar rotulación, transicións e efectos, facer a

corrección primaria de cor e levar a cabo algunha corrección secundaria con máscaras e trackings, efectos, etc.

As persoas aspirantes terán que traer o seu documento nacional de identidade para realizar esta segunda parte da proba e serán calificadas de un

a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

As personas que non superaran a primeira parte da proba serán calificadas cunha calificación de 1 nesta segunda parte da proba.

Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación expoñerán as puntuacións obtidas no taboleiro de anuncios do centro.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0908 Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos 02021/2022 0160

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL DÍEZ RIVERA,SIRA ROMERO FERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Avalía as características dramáticas, narrativas, estéticas e funcionais dun proxecto escénico, analizando as características técnicas e artísticas do
guión, o libreto, a partitura ou a documentación.

RA2 - Avalía as características da posta en escena dun espectáculo ou evento, a partir da interpretación da proposta escénica e a documentación técnica.

RA3 - Elabora a documentación técnica, artística e organizativa dun proxecto de espectáculo en vivo ou evento, tendo en conta a relación entre as
necesidades para a súa posta en marcha e as estruturas industriais, profesionais e técnicas do sector.
RA4 - Planifica os ensaios dun proxecto de espectáculo ou evento, tendo en conta as directrices do modelo de produción e as instrucións da dirección da
obra, considerando a regulamentación laboral e os condicionantes do espazo para a representación.
RA5 - Valora as posibilidades de adaptación dun proxecto de espectáculo ou evento a novos espazos de representación, respectando as condicións
artísticas do espectáculo.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Diferenciáronse os códigos característicos dos textos teatrais ou dos guións estandarizados, para a súa aplicación á resolución de proxectos de
espectáculos ou eventos.

CA1.5 Especificouse a secuencia narrativa dun guión a partir da súa división por bloques, actos e escenas ou cadros.

CA1.7 Especificáronse as características distintivas dos estilos e os movementos artísticos máis significativos relacionados coas artes escénicas e cos
eventos, con perspectiva histórica e contemporánea.

CA2.1 Distinguíronse as características da arquitectura teatral específica e os elementos constitutivos da caixa escénica.

CA2.2 Valorouse a funcionalidade escénica idónea para a realización dun espectáculo ou evento segundo o seu formato, a tipoloxía e a relación co
público.

CA2.3 Distinguíronse as funcións dos códigos xestuais e vocais, e da linguaxe corporal, así como as técnicas interpretativas dos actores e as actrices, e os
seus recursos expresivos e comunicativos, na posta en escena dun espectáculo ou evento.

CA2.4 Determináronse as características funcionais, dramáticas e expresivas da escenografía e o atrezo dun espectáculo ou evento a partir da análise da
proposta escénica ou dramatúrxica.

CA2.5 Especificáronse as características do vestiario, a maquillaxe e a caracterización para a posta en escena do proxecto de espectáculo ou evento, a
partir da análise da proposta escénica ou dramatúrxica.

CA2.6 Determinouse a idoneidade dos sistemas e dos elementos de iluminación que cumpran para a posta en escena dun espectáculo ou evento.

CA2.7 Especificáronse as características dos elementos musicais, sonoros, audiovisuais ou de calquera outro tipo que interveñen na posta en escena dun
espectáculo ou evento.

CA2.8 Determináronse as técnicas e os elementos destinados vestir o escenario e cubrirlle o fondo, para a posta en escena dun proxecto de espectáculo
ou evento.

CA2.9 Definíronse os recursos da maquinaria tradicional que se aplican no desenvolvemento da posta en escena dun espectáculo ou evento.

CA2.10 Relacionouse a evolución técnica, interpretativa e expresiva experimentada historicamente polas artes escénicas coas formas e técnicas
contemporáneas da posta en escena dun espectáculo ou evento.

CA3.1 Elaboráronse organigramas que amosen a estrutura organizativa das empresas produtoras de espectáculos ou eventos, e os equipos que participan
nelas.

CA3.2 Elaboráronse, mediante diagramas, as fases e os procesos de produción e exhibición que concorren na realización dun proxecto segundo a súa
tipoloxía, así como as tarefas que vaian realizar os equipos artísticos e técnicos para a posta en marcha dun proxec

CA3.3 Valoráronse as competencias e as responsabilidades que exercen os profesionais da rexedoría na posta en marcha dun espectáculo ou evento.

CA3.7 Organizouse e compilouse a documentación gráfica, os deseños e os planos de escenografía, planos de luces, figurinos, etc.

CA3.9 Redactouse o primeiro libro de rexedoría, anotando os cambios formulados pola dirección, a orde das escenas, as entradas e saídas de
personaxes, os cambios de escenografía, o atrezo, o son, a luminotecnia, os descansos e os efectos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.1 Realizouse o plan de ensaios considerando a súa tipoloxía, a secuencia cronolóxica das escenas ou partes do espectáculo ou evento, e os
correspondentes cambios de escenografía, luminotecnia, atrezo, vestiario e son, entre outros aspectos.

CA4.3 Elaborouse un plan e un calendario de ensaios, considerando as condicións da produción e da dirección técnica, a entrega de materiais escénicos,
os horarios laborais dos colectivos implicados e a previsible incorporación dos intérpretes, segundo a distrib

CA4.6 Confeccionouse a táboa do horario do persoal, para informar a todos os participantes na produción das convocatorias, tarefas e outras actividades
que se vaian desenvolver durante os ensaios dun espectáculo.

CA5.1 Elaborouse a ficha completa ou ríder do espectáculo que cumpra adaptar ao novo espazo escénico.

CA5.2 Avaliouse a viabilidade artística e técnica para adaptar o espectáculo a un novo espazo, tendo en conta a documentación técnica do local, as
instrucións do libro de rexedoría e os criterios de flexibilidade establecidos artisticamente e tecnicamente.

CA5.3 Planificouse a adaptación a un novo espazo, tendo en conta a estrutura organizativa propia do local, as condicións laborais do persoal técnico da
sala de acollemento e o uso dos espazos de traballo da zona de artistas (back stage).

CA5.6 Especificáronse as condicións dos procesos de embalaxe e transporte da escenografía, do plan de viaxe e das operacións de montaxe que se
prevén no novo escenario, considerando a coordinación co resto de departamentos implicados na xira.

CA5.7 Mantívose no proceso de adaptación a maior fidelidade posible ao proxecto artístico orixinal.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Avalía as características dramáticas, narrativas, estéticas e funcionais dun proxecto escénico, analizando as características técnicas e artísticas do
guión, o libreto, a partitura ou a documentación.

RA2 - Avalía as características da posta en escena dun espectáculo ou evento, a partir da interpretación da proposta escénica e a documentación técnica.

RA3 - Elabora a documentación técnica, artística e organizativa dun proxecto de espectáculo en vivo ou evento, tendo en conta a relación entre as
necesidades para a súa posta en marcha e as estruturas industriais, profesionais e técnicas do sector.
RA4 - Planifica os ensaios dun proxecto de espectáculo ou evento, tendo en conta as directrices do modelo de produción e as instrucións da dirección da
obra, considerando a regulamentación laboral e os condicionantes do espazo para a representación.
RA5 - Valora as posibilidades de adaptación dun proxecto de espectáculo ou evento a novos espazos de representación, respectando as condicións
artísticas do espectáculo.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Especificouse a tipoloxía do produto, o formato e o xénero do espectáculo, a partir da análise do seu guión, do libreto, da partitura ou da
documentación.

CA1.3 Determináronse o tema, o argumento, os personaxes, as accións, o espazo e o tempo, así como os demais elementos da estrutura dramática do
espectáculo ou evento, a partir da análise do guión ou da documentación previa.

CA1.4 Valoráronse os recursos dramatúrxicos e as características expresivas dos elementos constitutivos das linguaxes escénicas e as súas calidades
plásticas, funcionais, semánticas e técnicas, a partir da análise do guión e da súa documentación previa.

CA1.5 Especificouse a secuencia narrativa dun guión a partir da súa división por bloques, actos e escenas ou cadros.

CA1.6 Determinouse o contexto histórico do espectáculo que se vaia desenvolver, a partir da lectura e a análise do guión, e da documentación do
proxecto.

CA2.3 Distinguíronse as funcións dos códigos xestuais e vocais, e da linguaxe corporal, así como as técnicas interpretativas dos actores e as actrices, e os
seus recursos expresivos e comunicativos, na posta en escena dun espectáculo ou evento.

CA2.4 Determináronse as características funcionais, dramáticas e expresivas da escenografía e o atrezo dun espectáculo ou evento a partir da análise da
proposta escénica ou dramatúrxica.

CA2.6 Determinouse a idoneidade dos sistemas e dos elementos de iluminación que cumpran para a posta en escena dun espectáculo ou evento.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.7 Especificáronse as características dos elementos musicais, sonoros, audiovisuais ou de calquera outro tipo que interveñen na posta en escena dun
espectáculo ou evento.

CA3.4 Elaborouse a desagregación por escena de actores e actrices (protagonistas, principais, secundarios, figuración, etc.), intervenientes, elementos
escenográficos, atrezo, vestiario e efectos de luz, son e audiovisuais dun proxecto de espectáculo ou evento.

CA3.5 Clasificáronse os personaxes intervenientes no espectáculo ou evento segundo o seu perfil, a importancia, a extensión, a frecuencia e a relación no
proxecto.

CA3.6 Elaborouse a desagregación do persoal técnico que intervén, en relación coas accións que debe desenvolver en cada momento do ensaio ou
representación do espectáculo ou evento.

CA3.7 Organizouse e compilouse a documentación gráfica, os deseños e os planos de escenografía, planos de luces, figurinos, etc.

CA3.8 Desenvolveuse o proceso completo de adaptación dunha secuencia dramática dun libreto a guión técnico.

CA3.9 Redactouse o primeiro libro de rexedoría, anotando os cambios formulados pola dirección, a orde das escenas, as entradas e saídas de
personaxes, os cambios de escenografía, o atrezo, o son, a luminotecnia, os descansos e os efectos.

CA4.1 Realizouse o plan de ensaios considerando a súa tipoloxía, a secuencia cronolóxica das escenas ou partes do espectáculo ou evento, e os
correspondentes cambios de escenografía, luminotecnia, atrezo, vestiario e son, entre outros aspectos.

CA4.2 Planificáronse os ensaios dun proxecto de espectáculo en vivo ou evento, tendo en conta a regulamentación e a lexislación laboral nas artes
escénicas, a habilitación dos espazos de traballo e o cumprimento das disposicións de prevención de riscos laborais

CA4.3 Elaborouse un plan e un calendario de ensaios, considerando as condicións da produción e da dirección técnica, a entrega de materiais escénicos,
os horarios laborais dos colectivos implicados e a previsible incorporación dos intérpretes, segundo a distrib

CA4.4 Realizouse un símil ou preescenografía con anterioridade á definitiva implantación da escenografía dun espectáculo ou evento, así como unha
marcaxe da sala de ensaios reflexo fiel do espazo e das condicións da escena.

CA4.5 Desenvolveuse o proceso completo de creación dunha escaleta para a presentación dun produto nun evento ou espectáculo multimedia.

CA4.6 Confeccionouse a táboa do horario do persoal, para informar a todos os participantes na produción das convocatorias, tarefas e outras actividades
que se vaian desenvolver durante os ensaios dun espectáculo.

CA5.1 Elaborouse a ficha completa ou ríder do espectáculo que cumpra adaptar ao novo espazo escénico.

CA5.3 Planificouse a adaptación a un novo espazo, tendo en conta a estrutura organizativa propia do local, as condicións laborais do persoal técnico da
sala de acollemento e o uso dos espazos de traballo da zona de artistas (back stage).

CA5.4 Realizouse o plan de distribución dos actores e as actrices nos camerinos e a colocación do vestiario e o atrezo no novo espazo de acollemento.

CA5.5 Recolléronse nun informe as novas condicións de implantación da escenografía, implantación de proxectores, gravación de efectos de iluminación e
audiovisuais, e calquera outro cambio técnico consecuencia da adaptación do espectáculo ou evento.

Mínimos exixibles:

Avaliación das características dramáticas, narrativas e funcionais dun proxecto escénico

Características dos espectáculos en vivo e dos eventos. Tipoloxía e elementos diferenciais e específicos das artes escénicas.

Xéneros dramáticos e os seus elementos diferenciais.

Elementos da estrutura dramática nas artes escénicas.

Estrutura e discurso narrativo aplicado ás artes escénicas.

Dramaturxia. Técnicas de elaboración de guións para espectáculos e eventos. Guións artísticos e técnicos.

Evolución técnica das escolas e os movementos artísticos dos espectáculos en vivo e dos eventos: das orixes do teatro ás performances e

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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eventos.

Arquitectura teatral: do teatro grego aos edificios multiúsos.

Evolución técnica dos espazos escénicos para a representación de espectáculos en vivo ¿e eventos, en relación coa posta en escena:¿

Modelos de espazos para a representación.¿

Escenario á italiana.

 Caixa escénica.

Configuración, uso e función da maquinaria teatral ou tremoia.

Equipamento técnico.

Dirección e posta en escena teatral.

Evolución das escolas e as técnicas interpretativas para os espectáculos.

Funcións da escenografía e o atrezo no espectáculo.

Valor funcional e expresivo da iluminación en espectáculos en vivo e eventos.

Funcións do vestiario, a maquillaxe, a caracterización, o peiteado e outros elementos estilísticos.

Funcións da música e os efectos sonoros nas artes escénicas. Equipos técnicos de son.

Proceso de desenvolvemento dun espectáculo de artes escénicas, representacións musicais, eventos, etc.

Funcións e tarefas dos colectivos artísticos e técnicos: funcións do rexedor.

Técnicas para a realización da desagregación de recursos técnicos e artísticos e a elaboración de listaxes.

Técnicas de control da implantación da escenografía.

Construción do libro de rexedoría.

Orde de escenas, duración e descansos.

Cambios formulados para a escenografía, o atrezo e o vestiario.

Entradas e saídas dos personaxes.

Tipoloxía e proceso dos ensaios: das lecturas de texto aos ensaios xerais.

Distribución funcional dos espazos.

Distribución de actores e actrices nos camerinos.

Colocación do vestiario e o atrezo.

Normativa de seguridade e prevención de riscos laborais.

Adaptación do guión ou libro de rexedoría a novos espazos de representación.

Procesos de adaptación dun espectáculo en vivo ou evento a novos espazos.

Arquitecturas lixeiras utilizadas para as actividades en espazos non acondicionados.

Técnicas de almacenaxe, embalaxe e conservación.¿

Loxística de equipamentos e transporte.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A cualificación do módulo realizarase a través de dúas probas:

Unha primeira proba en relación á UD1: Parte teórica, e

Unha segunda proba en relación á UD2: Parte práctica.

Para poder realizar a segunda proba é preciso acadar unha avaliación positiva na primeira proba.

Ámbalas probas cualificaranse de cero a dez puntos. Para acadar unha avaliación positiva é preciso obter unha puntuación igual ou superior a

cinco en cada proba.

A cualificación final do módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números

enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima

que poderá asignarse será de catro puntos.
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A proba terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte.

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo e que terá

un peso do 50% da nota final.

A proba constará de 60 preguntas curtas.

Para a realización desta proba o alumno deberá traer un boli negro ou azul.

Este examen terá un tempo de realización non superior a dúas horas. Para acadar unha avaliación positiva nesta proba, será necesario obter,

como mínimo, un 5.

4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libres

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

As persoas aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

Para a realización desta proba o alumno deberá traer un boli negro ou azul, regla,  e rotuladores marcadores.

Esta proba terá un tempo de realización non superior a dúas horas. Para acadar unha avaliación positiva nesta proba, será necesario obter, como

mínimo, un 5.

A duración para esta proba será de 120 minutos/aproximadamente.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Realización de proxectos audiovisuais e
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina as condicións técnicas dos equipamentos de iluminación e escenotecnia que cumpra empregar en proxectos audiovisuais e de
espectáculos, analizando as súas características funcionais e operativas.
RA2 - Determina as calidades técnicas do equipamento de captación de imaxe en cine, vídeo e televisión que se vaia empregar en diversos proxectos
audiovisuais, con xustificación das súas características funcionais e operativas.
RA3 - Determina as calidades técnicas do equipamento de son idóneo en programas de radio, gravacións musicais, espectáculos, representacións
escénicas e proxectos audiovisuais, e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA4 - Determina a configuración de medios técnicos do control de realización, adecuándoa a diversas estratexias multicámara en programas de televisión,
e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA5 - Determina o equipamento de posprodución en proxectos audiovisuais segundo os requisitos de edición, grafismo, animación, efectos, sonorización,
cambio de formato e procesos finais, e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA6 - Define a idoneidade do equipamento técnico en proxectos multimedia, para o que avalía as súas especificacións e xustifica as súas aptitudes en
relación cos requisitos do medio e as necesidades dos proxectos.
RA7 - Define as opcións técnicas e as calidades multimedia, multicanle e interactivas de programas audiovisuais e multimedia que se vaian emitir ou
distribuír por calquera sistema ou soporte, analizando as súas características técnicas e xustificando as opcións.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Avaliáronse as calidades de fontes naturais, incandescentes, fluorescentes e de descarga que resultan pertinentes en diversos proxectos
audiovisuais, escénicos e de espectáculos, relacionadas coa tecnoloxía de emisión, fotometría, colorimetría, tipo de fe

CA1.2 Comparáronse e definíronse os efectos da iluminación con aparellos de luz directa, luz refractada, luz reflectida e luz modular, tanto fixos como
robotizados, sobre localizacións, escenas, decorados, presentadores, persoas invitadas, público e intérpretes

CA1.3 Definíronse as opcións de acometida eléctrica ou grupo electróxeno canto a potencia, fases eléctricas, seccións de cable, conectadores, cadros
eléctricos e distribución de liñas, en proxectos audiovisuais e de espectáculos.

CA1.4 Determinouse a idoneidade de diversas configuracións de mesas de luces e dimmers a proxectos televisivos, escénicos e de espectáculos, en
función do material de iluminación involucrado e das intencións expresivas e dramáticas.

CA1.5 Determinouse a utilización de filtros de efectos de cor, difusores, neutros e convertedores de temperatura de cor, sobre distintos tipos de aparellos
de iluminación utilizados en proxectos audiovisuais, escénicos e de espectáculos.

CA1.6 Definíronse os elementos escenográficos e a maquinaria escénica adecuada a diversos proxectos cinematográficos, televisivos, escénicos e de
espectáculos.

CA2.1 Relacionáronse os parámetros técnicos dos obxectivos cos seus efectos sobre os elementos morfolóxicos do encadramento.

CA2.2 Xustificáronse as alternativas de rexistro en película fotoquímica, cinta magnética, discos ópticos, tarxetas de memoria e discos ríxidos que resulten
idóneas para diversos tipos de filmación ou gravación audiovisual.

CA2.3 Determináronse as calidades das cámaras que sexan adecuadas a diversos proxectos en cine e vídeo canto a formato, relación de aspecto,
definición, exploración e imaxes por segundo.

CA2.4 Avaliáronse as capacidades das cámaras canto a sensibilidade lumínica, ganancia, adaptabilidade a temperaturas de cor, tempos de obturación,
nivel de negros, axustes en matriz dixital e axustes de visor, en relación con diversos proxectos audiovisuais e a

CA2.5 Relacionáronse as opcións de código de tempos que ofrecen as diversas cámaras cos métodos de rexistro de códigos de tempo en gravacións con
unha ou varias cámaras, e con posteriores procesos de posprodución e laboratorio.

CA2.6 Avaliáronse as opcións de catalogación e xestión dixital de clips en cámara.

CA2.7 Definíronse os requisitos de captación de son en cámara ou en equipamentos específicos de audio, e determináronse as necesidades de axuste,
control e monitorización de micrófonos propios e entradas exteriores na cámara.

CA2.8 Avaliáronse os soportes de cámara en relación cos requisitos de rodaxe ou gravación, e relacionáronse cos fundamentos narrativos e estéticos dos
movementos de cámara.

CA3.1 Definíronse as prestacións técnicas dos micrófonos e accesorios necesarios en proxectos audiovisuais e de espectáculos, segundo as
características acústicas dos espazos, o equipamento de captación ou amplificación de son, e as intencións comunicativas ou

CA3.2 Xustificáronse as necesidades de liñas de audio con diferentes tipos de cables e conectadores, en función dos requisitos de micrófonos,
equipamentos reprodutores, equipamentos informáticos, mesas de mesturas, amplificadores, distribuidores, etapas de pote
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Xustificouse a idoneidade de diversas configuracións de mesas de audio e equipamentos de rexistro de son directo en rodaxes cinematográficas e
gravacións audiovisuais.

CA3.4 Determináronse as necesidades de mesas de audio e equipamentos de amplificación en gravacións ou directos televisivos.

CA3.5 Determináronse as necesidades de mesas de audio e equipamentos de amplificación en representacións escénicas e espectáculos en vivo,
segundo as condicións acústicas de estudios, salas e espazos diversos.

CA3.6 Definíronse as especificacións técnicas e as calidades operativas de diversas configuracións de equipamento de audio en gravacións en estudio de
música, dobraxe e efectos sonoros.

CA3.7 Xustificouse a idoneidade de diversas configuracións de estudio de gravación e de estudio de radio para proxectos de gravación musical e
programas de radio.

CA4.1 Xustificouse o diagrama de equipamentos e conexións do control de realización e o plató de televisión, de unidades móbiles e do control de
continuidade.

CA4.2 Avaliáronse as características de diversos mesturadores de vídeo e as súas capacidades canto a operacións de selección de liñas de entrada,
sincronización, buses primarios e auxiliares, transicións, incrustacións, DSK e efectos dixitais.

CA4.3 Definíronse as necesidades de liñas de entrada á mesa de audio e os envíos desta cara a diferentes destinos en control e estudio, en diversos
programas televisivos.

CA4.4 Deseñouse o esquema de intercomunicación entre os postos de realización, cámaras, rexedoría, mesa de audio, reprodución e gravación de vídeo,
control de cámaras, control de iluminación, grafismo e conexións exteriores

CA4.5 Xustificouse a elección de soportes e formatos de rexistro de vídeo e audio, e de tecnoloxías do tipo audio sigue vídeo e vídeo e audio embebido.

CA4.6 Avaliáronse as especificacións das cámaras e das súas unidades de control, e xustificáronse as operacións de axuste de imaxe en diversos
programas gravados e emisións en directo.

CA4.7 Determináronse as capacidades técnicas de sistemas de escenografía virtual e a súa vinculación coas cámaras e o mesturador de imaxe.

CA5.1 Relacionáronse as especificacións técnicas e as calidades operativas do equipamento de posprodución coas diversas metodoloxías de montaxe e
edición en proxectos de cine, vídeo e televisión.

CA5.2 Xustificouse a idoneidade da edición lineal ou non lineal en diversos proxectos de montaxe e posprodución.

CA5.3 Deseñouse o diagrama de bloques dun equipamento de edición non lineal e o sistema de edición, os seus periféricos, a súa conexión a redes e
servidores, as súas conexións con magnetoscopios ou outros reprodutores, gravadores e matrices, asegurando a operatividade dos procesos de captura
ou dixitalización, edición e envorcadura ao soporte de destino.
CA5.4 Xustificáronse as decisións de proxecto de edición canto a soportes de gravación, formatos, exploración, frecuencias de mostraxe, cuantificacións,
estándares de compresión, taxas de bits, códecs de audio e vídeo, fotogramas clave e estándares de exhibició

CA5.5 Establecéronse as opcións técnicas dos materiais que se vaian entregar ao final do proceso de posprodución, incluíndo listas de decisións de
edición e gravacións off-line e on-line con destino a outras empresas, laboratorios e canles de distribución en di

CA5.6 Relacionáronse as capacidades de editores non lineais coas exixencias de proxectos de posprodución, canto a opcións de proxecto, admisión de
formatos diversos, pistas de audio e vídeo, transicións, efectos, capacidades de trimaxe e sincronización, tempos

CA5.7 Establecéronse as características do equipamento e as aplicacións de posprodución de audio necesarias en procesos de sonorización de proxectos
audiovisuais.

CA5.8 Determináronse as opcións técnicas e operativas de sistemas virtuais de edición de noticias, adecuadas ás diversas funcións en informativos de
televisión.

CA6.1 Definíronse as especificacións do equipamento informático para diversos proxectos multimedia canto a procesadores, memoria, disco ríxido,
unidades ópticas de gravación e reprodución, tarxeta gráfica, pantalla e periféricos.

CA6.2 Determináronse as necesidades da configuración en rede de equipamentos informáticos, as relacións servidor-clientes, os métodos de
almacenamento e de copias de seguridade, así como os protocolos de permisos para diferentes membros do proxecto multimedia,

CA6.3 Xustificáronse as prestacións técnicas e operativas das aplicacións de tratamento de imaxes, ilustración vectorial, animación 2D, modelaxe e
animación 3D, deseño interactivo, deseño web, edición de vídeo e autoría en relación con diversos proxectos intera

CA6.4 Xustificouse a utilización de determinados formatos e opcións de arquivo de imaxe, audio e vídeo para os medios adquiridos a través de cámaras
fotográficas, escáners, micrófonos, liñas de audio e reprodutores de vídeo, adecuados a diversos proxectos multi

CA6.5 Determináronse as necesidades de usuarios con diferentes graos de accesibilidade e as exixencias técnicas dos diversos medios de explotación, e
adaptáronse a elas as opcións de saída das aplicacións multimedia.

CA7.1 Definíronse as prestacións técnicas e as opcións de configuración de programas de televisión que se vaian difundir mediante TDT, IPTV, satélite,
cable, streaming, podcast e telefonía móbil, canto aos parámetros que as definen.

CA7.2 Xustificáronse as opcións técnicas de programas de radio que se vaian difundir mediante emisión analóxica, estándar de radio dixital DAB, TDT,
streaming, podcast e telefonía móbil, canto ao cumprimento dos parámetros técnicos definitorios de cada sistema.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.3 Xustificáronse as necesidades de canle de retorno e as súas opcións técnicas en programas de televisión interactiva mediante set-top-box,
descodificadores interactivos, liña telefónica, SMS, internet ou cable.

CA7.4 Determináronse as opcións de configuración de produtos audiovisuais que hai que difundir mediante soportes dixitais, canto a tipo de soporte,
capacidades, formatos de vídeo, codificación e descodificación de audio e vídeo, taxa de bits, rexións e compatib

CA7.5 Xustificáronse as opcións de configuración de produtos musicais que se vaian difundir mediante soportes dixitais, canto a tipo de soporte,
modulación, frecuencia de mostraxe, cuantificación, relación sinal-ruido, rango dinámico, gráficos e menús interacti

CA7.6 Establecéronse as características técnicas de proxectos interactivos e videoxogos que se vaian difundir a través de internet, TDT, telefonía móbil e
soportes dixitais para diversas plataformas.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina as condicións técnicas dos equipamentos de iluminación e escenotecnia que cumpra empregar en proxectos audiovisuais e de
espectáculos, analizando as súas características funcionais e operativas.
RA2 - Determina as calidades técnicas do equipamento de captación de imaxe en cine, vídeo e televisión que se vaia empregar en diversos proxectos
audiovisuais, con xustificación das súas características funcionais e operativas.
RA3 - Determina as calidades técnicas do equipamento de son idóneo en programas de radio, gravacións musicais, espectáculos, representacións
escénicas e proxectos audiovisuais, e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA4 - Determina a configuración de medios técnicos do control de realización, adecuándoa a diversas estratexias multicámara en programas de televisión,
e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA5 - Determina o equipamento de posprodución en proxectos audiovisuais segundo os requisitos de edición, grafismo, animación, efectos, sonorización,
cambio de formato e procesos finais, e xustifica as súas características funcionais e operativas.
RA6 - Define a idoneidade do equipamento técnico en proxectos multimedia, para o que avalía as súas especificacións e xustifica as súas aptitudes en
relación cos requisitos do medio e as necesidades dos proxectos.
RA7 - Define as opcións técnicas e as calidades multimedia, multicanle e interactivas de programas audiovisuais e multimedia que se vaian emitir ou
distribuír por calquera sistema ou soporte, analizando as súas características técnicas e xustificando as opcións.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Avaliáronse as calidades de fontes naturais, incandescentes, fluorescentes e de descarga que resultan pertinentes en diversos proxectos
audiovisuais, escénicos e de espectáculos, relacionadas coa tecnoloxía de emisión, fotometría, colorimetría, tipo de fe

CA1.2 Comparáronse e definíronse os efectos da iluminación con aparellos de luz directa, luz refractada, luz reflectida e luz modular, tanto fixos como
robotizados, sobre localizacións, escenas, decorados, presentadores, persoas invitadas, público e intérpretes

CA1.3 Definíronse as opcións de acometida eléctrica ou grupo electróxeno canto a potencia, fases eléctricas, seccións de cable, conectadores, cadros
eléctricos e distribución de liñas, en proxectos audiovisuais e de espectáculos.

CA1.4 Determinouse a idoneidade de diversas configuracións de mesas de luces e dimmers a proxectos televisivos, escénicos e de espectáculos, en
función do material de iluminación involucrado e das intencións expresivas e dramáticas.

CA1.5 Determinouse a utilización de filtros de efectos de cor, difusores, neutros e convertedores de temperatura de cor, sobre distintos tipos de aparellos
de iluminación utilizados en proxectos audiovisuais, escénicos e de espectáculos.

CA1.6 Definíronse os elementos escenográficos e a maquinaria escénica adecuada a diversos proxectos cinematográficos, televisivos, escénicos e de
espectáculos.

CA2.1 Relacionáronse os parámetros técnicos dos obxectivos cos seus efectos sobre os elementos morfolóxicos do encadramento.

CA2.2 Xustificáronse as alternativas de rexistro en película fotoquímica, cinta magnética, discos ópticos, tarxetas de memoria e discos ríxidos que resulten
idóneas para diversos tipos de filmación ou gravación audiovisual.

CA2.3 Determináronse as calidades das cámaras que sexan adecuadas a diversos proxectos en cine e vídeo canto a formato, relación de aspecto,
definición, exploración e imaxes por segundo.

CA2.4 Avaliáronse as capacidades das cámaras canto a sensibilidade lumínica, ganancia, adaptabilidade a temperaturas de cor, tempos de obturación,
nivel de negros, axustes en matriz dixital e axustes de visor, en relación con diversos proxectos audiovisuais e a

CA2.5 Relacionáronse as opcións de código de tempos que ofrecen as diversas cámaras cos métodos de rexistro de códigos de tempo en gravacións con
unha ou varias cámaras, e con posteriores procesos de posprodución e laboratorio.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.6 Avaliáronse as opcións de catalogación e xestión dixital de clips en cámara.

CA2.7 Definíronse os requisitos de captación de son en cámara ou en equipamentos específicos de audio, e determináronse as necesidades de axuste,
control e monitorización de micrófonos propios e entradas exteriores na cámara.

CA2.8 Avaliáronse os soportes de cámara en relación cos requisitos de rodaxe ou gravación, e relacionáronse cos fundamentos narrativos e estéticos dos
movementos de cámara.

CA3.1 Definíronse as prestacións técnicas dos micrófonos e accesorios necesarios en proxectos audiovisuais e de espectáculos, segundo as
características acústicas dos espazos, o equipamento de captación ou amplificación de son, e as intencións comunicativas ou

CA3.2 Xustificáronse as necesidades de liñas de audio con diferentes tipos de cables e conectadores, en función dos requisitos de micrófonos,
equipamentos reprodutores, equipamentos informáticos, mesas de mesturas, amplificadores, distribuidores, etapas de pote

CA3.3 Xustificouse a idoneidade de diversas configuracións de mesas de audio e equipamentos de rexistro de son directo en rodaxes cinematográficas e
gravacións audiovisuais.

CA3.4 Determináronse as necesidades de mesas de audio e equipamentos de amplificación en gravacións ou directos televisivos.

CA3.5 Determináronse as necesidades de mesas de audio e equipamentos de amplificación en representacións escénicas e espectáculos en vivo,
segundo as condicións acústicas de estudios, salas e espazos diversos.

CA3.6 Definíronse as especificacións técnicas e as calidades operativas de diversas configuracións de equipamento de audio en gravacións en estudio de
música, dobraxe e efectos sonoros.

CA3.7 Xustificouse a idoneidade de diversas configuracións de estudio de gravación e de estudio de radio para proxectos de gravación musical e
programas de radio.

CA4.1 Xustificouse o diagrama de equipamentos e conexións do control de realización e o plató de televisión, de unidades móbiles e do control de
continuidade.

CA4.2 Avaliáronse as características de diversos mesturadores de vídeo e as súas capacidades canto a operacións de selección de liñas de entrada,
sincronización, buses primarios e auxiliares, transicións, incrustacións, DSK e efectos dixitais.

CA4.3 Definíronse as necesidades de liñas de entrada á mesa de audio e os envíos desta cara a diferentes destinos en control e estudio, en diversos
programas televisivos.

CA4.4 Deseñouse o esquema de intercomunicación entre os postos de realización, cámaras, rexedoría, mesa de audio, reprodución e gravación de vídeo,
control de cámaras, control de iluminación, grafismo e conexións exteriores

CA4.5 Xustificouse a elección de soportes e formatos de rexistro de vídeo e audio, e de tecnoloxías do tipo audio sigue vídeo e vídeo e audio embebido.

CA4.6 Avaliáronse as especificacións das cámaras e das súas unidades de control, e xustificáronse as operacións de axuste de imaxe en diversos
programas gravados e emisións en directo.

CA4.7 Determináronse as capacidades técnicas de sistemas de escenografía virtual e a súa vinculación coas cámaras e o mesturador de imaxe.

CA5.1 Relacionáronse as especificacións técnicas e as calidades operativas do equipamento de posprodución coas diversas metodoloxías de montaxe e
edición en proxectos de cine, vídeo e televisión.

CA5.2 Xustificouse a idoneidade da edición lineal ou non lineal en diversos proxectos de montaxe e posprodución.

CA5.3 Deseñouse o diagrama de bloques dun equipamento de edición non lineal e o sistema de edición, os seus periféricos, a súa conexión a redes e
servidores, as súas conexións con magnetoscopios ou outros reprodutores, gravadores e matrices, asegurando a operatividade dos procesos de captura
ou dixitalización, edición e envorcadura ao soporte de destino.
CA5.4 Xustificáronse as decisións de proxecto de edición canto a soportes de gravación, formatos, exploración, frecuencias de mostraxe, cuantificacións,
estándares de compresión, taxas de bits, códecs de audio e vídeo, fotogramas clave e estándares de exhibició

CA5.5 Establecéronse as opcións técnicas dos materiais que se vaian entregar ao final do proceso de posprodución, incluíndo listas de decisións de
edición e gravacións off-line e on-line con destino a outras empresas, laboratorios e canles de distribución en di

CA5.6 Relacionáronse as capacidades de editores non lineais coas exixencias de proxectos de posprodución, canto a opcións de proxecto, admisión de
formatos diversos, pistas de audio e vídeo, transicións, efectos, capacidades de trimaxe e sincronización, tempos

CA5.7 Establecéronse as características do equipamento e as aplicacións de posprodución de audio necesarias en procesos de sonorización de proxectos
audiovisuais.

CA5.8 Determináronse as opcións técnicas e operativas de sistemas virtuais de edición de noticias, adecuadas ás diversas funcións en informativos de
televisión.

CA6.1 Definíronse as especificacións do equipamento informático para diversos proxectos multimedia canto a procesadores, memoria, disco ríxido,
unidades ópticas de gravación e reprodución, tarxeta gráfica, pantalla e periféricos.

CA6.2 Determináronse as necesidades da configuración en rede de equipamentos informáticos, as relacións servidor-clientes, os métodos de
almacenamento e de copias de seguridade, así como os protocolos de permisos para diferentes membros do proxecto multimedia,
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.3 Xustificáronse as prestacións técnicas e operativas das aplicacións de tratamento de imaxes, ilustración vectorial, animación 2D, modelaxe e
animación 3D, deseño interactivo, deseño web, edición de vídeo e autoría en relación con diversos proxectos intera

CA6.4 Xustificouse a utilización de determinados formatos e opcións de arquivo de imaxe, audio e vídeo para os medios adquiridos a través de cámaras
fotográficas, escáners, micrófonos, liñas de audio e reprodutores de vídeo, adecuados a diversos proxectos multi

CA6.5 Determináronse as necesidades de usuarios con diferentes graos de accesibilidade e as exixencias técnicas dos diversos medios de explotación, e
adaptáronse a elas as opcións de saída das aplicacións multimedia.

CA7.1 Definíronse as prestacións técnicas e as opcións de configuración de programas de televisión que se vaian difundir mediante TDT, IPTV, satélite,
cable, streaming, podcast e telefonía móbil, canto aos parámetros que as definen.

CA7.2 Xustificáronse as opcións técnicas de programas de radio que se vaian difundir mediante emisión analóxica, estándar de radio dixital DAB, TDT,
streaming, podcast e telefonía móbil, canto ao cumprimento dos parámetros técnicos definitorios de cada sistema.

CA7.3 Xustificáronse as necesidades de canle de retorno e as súas opcións técnicas en programas de televisión interactiva mediante set-top-box,
descodificadores interactivos, liña telefónica, SMS, internet ou cable.

CA7.4 Determináronse as opcións de configuración de produtos audiovisuais que hai que difundir mediante soportes dixitais, canto a tipo de soporte,
capacidades, formatos de vídeo, codificación e descodificación de audio e vídeo, taxa de bits, rexións e compatib

CA7.5 Xustificáronse as opcións de configuración de produtos musicais que se vaian difundir mediante soportes dixitais, canto a tipo de soporte,
modulación, frecuencia de mostraxe, cuantificación, relación sinal-ruido, rango dinámico, gráficos e menús interacti

CA7.6 Establecéronse as características técnicas de proxectos interactivos e videoxogos que se vaian difundir a través de internet, TDT, telefonía móbil e
soportes dixitais para diversas plataformas.

MÍNIMOS EXIXIBLES

BC1. Determinación das condicións técnicas dos equipamentos de iluminación e escenotecnia necesarios en espectáculos e medios audiovisuais

  - Fotometría, colorimetría, temperatura de cor de fontes de luz, naturais e artificiais.

  - Magnitudes. Instrumentos de medición.

  - Calidade expresiva da luz.

  - Electricidade aplicada para instalacións de iluminación en espectáculos e medios audiovisuais.

  - Fontes de iluminación de audiovisuais e lámpadas de incandescencia, descarga, fluorescencia e LED.

  - Equipamentos de iluminación para espectáculos e medios audiovisuais: proxectores de feixe aberto, proxectores con lente, reflectores de luz

suave, aparatos modulares e robotizados.

  - Escenotecnia e arquitectura teatral.

  - Maquinaria escénica

BC2. Determinación das calidades técnicas de equipamentos de captación de imaxe en cine, vídeo e televisión

  - Obxectivos de cine e vídeo: tipos, parámetros e accesorios.

  - Características dos obxectivos empregados en produccións audiovisuais.

  - Soportes de rexistro idóneos a diversas tecnoloxías de captación de imaxe.

  - Características técnicas dos sistemas de rexistro de vídeo dixital.

  - Cámaras cinematográficas. Especificacións de videocámaras. Soportes de cámaras de cine.

  - Accesorios para cámara en man: steadycam, bodycam e similares.

  - Travelling, dollies, plumas, guindastres e cabezas quentes.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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  - Sistemas de cámaras robotizadas.

BC3. Determinación das calidades técnicas do equipamento de son idóneo en espectáculos, radio e medios audiovisuais

  - Prestacións técnicas xerais dos micrófonos para captación de son en proxectos de espectáculos, radio e audiovisuais.

  - Prestacións técnicas e operativas de mesas de audio analóxicas e dixitais para radio, espectáculos e audiovisuais.

  - Prestacións da amplificación de audio en espazos escénicos, espectáculos, radio, estudios de gravación e estudios de televisión.

  - Configuracións de liñas e amplificación para espazos escénicos e estudios de radio e televisión.

BC4. Determinación da configuración de medios técnicos do control de realización, a unidade móbil e o control de continuidade de televisión.

  - Tipos de cámaras de televisión en estudio e retransmisións.

  - Unidades de control de cámaras e controis operativos.

BC5. Determinación do equipamento de posprodución en proxectos audiovisuais

  - Prestacións técnicas e operativas de magnetoscopios dixitais.

  - Prestacións técnicas e operativas de editores lineais de vídeo.

  - Equipamento e configuración de salas de posprodución non lineal.

  - Calidades técnicas e operativas de aplicacións de edición non lineal

  - Factores determinantes na idoneidade da edición lineal ou da edición non lineal en proxectos de posprodución audiovisual e cinematográfica.

  -  Definición da idoneidade do equipo técnico en proxectos multimedia

  - Prestacións técnicas do equipamento informático de producións multimedia.

  - Formatos de arquivo de imaxe, audio e vídeo idóneos para proxectos multimedia.

  - Características dos medios de destino que condicionan as opcións técnicas do proxecto: tamaños de pantalla, condicionantes de audio e vídeo e

requisitos de uso e accesibilidade

BC6. Definición das opcións técnicas e calidades multimedia, multicanle e interactivas de programas audiovisuais e multimedia

  - Estándares de televisión en definición estándar e formatos de emisión en TDT, IPTV, satélite, cable e mobilidade.

  - Características dos sinais de vídeo analóxicos e dixitais.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A proba teórica escrita será a primeira en realizarse e terá carácter eliminatorio. Para superar esta parte o alumno deberá acadar unha nota mínima

de 5 sobre 10. Tan so os alumnos que superen esta proba, accederán á realización da segunda de carácter práctico. O aprobado establécese nun

5 sobre 10.

A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte

da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Proba  escrita, tipo test de resposta múltiple, con penalización nas respostas incorrectas.

Terá carácter eliminatorio e versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para

esta parte.

O profesor do módulo calificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter
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unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a segunda,  que tamén terá carácter eliminatorio,  e consistirá no

desenvolvemento de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte. Descrición:

A partir de un varios  supostos dunha actividade audiovisual ou de espectáculos concreta, se deberá elixir,  de xeito xustificado, tódolos elementos

do equipamento máis axeitado para levar a cabo a súa realización.

O profesor ou profesora do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As persoas que non haxan superado a primeira parte da proba serán

calificadas cun cero  nesta segunda parte
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0912 Formación e orientación laboral 02021/2022 0107

MP0912_12 Prevención de riscos laborais 02021/2022 045

MP0912_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

02021/2022 062

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA TERESA GONZÁLEZ AREAL

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0912_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP0912_12) RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.

(MP0912_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP0912_12) RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis
habituais do sector de produción e realización de audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP0912_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP0912_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en realización de proxectos
audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0912_22) CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en realización de proxectos
audiovisuais e espectáculos, e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual.

(MP0912_12) CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

(MP0912_22) CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.

(MP0912_12) CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

(MP0912_12) CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

(MP0912_12) CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

(MP0912_12) CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de
protección da maternidade e a lactación, e de menores.

(MP0912_12) CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de produción e realización de audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_12) CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

(MP0912_22) CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

(MP0912_22) CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

(MP0912_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

   (MP0912_12) CA2.2.2 Determináronse os factores de risco e os danos derivados deles.

   (MP0912_12) CA2.2.3 Clasificáronse os distintos tipos de riscos

(MP0912_12) CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas
profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico superior en realización de proxectos audiovisuais e espectáculos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0912_22) CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

(MP0912_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.
   (MP0912_22) CA2.4.2 Describíronse as características das modalidades de contratación: requisitos do traballador, salario e xornada, duración e outros
elementos

(MP0912_22) CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

(MP0912_22) CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre
homes e mulleres.
   (MP0912_22) CA2.7.1 Describíronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva
entre homes e mulleres.

(MP0912_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP0912_22) CA2.8.1  Identificáronse os elementos definitorios do recibo de salarios

(MP0912_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP0912_22) CA2.9.1 Describíronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

(MP0912_22) CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.

(MP0912_22) CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

(MP0912_22) CA3.1 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía.

(MP0912_12) CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

(MP0912_22) CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.

(MP0912_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.
   (MP0912_12) CA3.2.2 Determináronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.

(MP0912_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

   (MP0912_12) CA3.3.2 Describíronse as características dos representantes das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP0912_22) CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o
cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.

(MP0912_12) CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

   (MP0912_22) CA3.4.1  Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración.

(MP0912_12) CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de
emerxencia.

(MP0912_12) CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en
realización de proxectos audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_12) CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco,
ou para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse.

(MP0912_22) CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea.

(MP0912_12) CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0912_12) CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

(MP0912_12) CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así
como a composición e o uso da caixa de urxencias.
   (MP0912_12) CA4.6.2 Describíronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos,
así como a composición e o uso da caixa de urxencias.

(MP0912_22) CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en realización
de proxectos audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_22) CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0912_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP0912_12) RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis
habituais do sector de produción e realización de audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP0912_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP0912_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP0912_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en realización de proxectos
audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0912_22) CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

(MP0912_22) CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as
tarefas.

(MP0912_22) CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

(MP0912_22) CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.

(MP0912_22) CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación
responsable e activa dos seus membros.

(MP0912_12) CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil
profesional de técnico superior en realización de proxectos audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

   (MP0912_12) CA2.2.1 Determináronse os danos que poden provocar os diferentes tipos de riscos profesionais, así como as medidas de prevención e
técnicas de loita axeitadas a diferentes supostos prácticos

(MP0912_12) CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en
realización de proxectos audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.
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Criterios de avaliación do currículo

   (MP0912_22) CA2.4.1 Calculouse o salario a percibir atendendo a modalidade de contratación e duración da xornada

(MP0912_12) CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade.

(MP0912_22) CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no
sector profesional relacionado co título de técnico superior en realización de proxectos audiovisuais e espectáculos.

(MP0912_22) CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre
homes e mulleres.
   (MP0912_22) CA2.7.2 Determináronse en casos prácticos concretos as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e
familiar

(MP0912_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP0912_22) CA2.8.2 Calculouse o salario neto en nóminas mensuais sinxelas, incluíndo a cota obreira e a empresarial (á Seguridade Social)

(MP0912_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP0912_22) CA2.9.2 Determináronse os efectos en casos concretos nos supostos de modiificación, suspesión e extinción do contrato

   (MP0912_22) CA2.9.3 Calculáronse indemnizacións por despedimento e por modificación ou suspensión do contrato.

(MP0912_22) CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

(MP0912_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.
   (MP0912_12) CA3.2.1 Elixiuse a modalidade de servizos de prevención axeitada a cada centro de traballo, en función dos criterios establecidos na
normativa sobre prevención de riscos laborais.

(MP0912_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP0912_22) CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á
empresa.
   (MP0912_12) CA3.3.1 Determinouse o número de delegados de prevención que debe haber nun centro de traballo

(MP0912_22) CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o
cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.
   (MP0912_22) CA3.4.2 Calculouse a duración e contía das prestacións contributivas por Incapacidade Temporal e Desemprego, en casos prácticos
concretos

(MP0912_22) CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da
contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico.

(MP0912_12) CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as
funcións de cadaquén.

(MP0912_12) CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

(MP0912_22) CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.

(MP0912_22) CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás
esixencias do proceso produtivo.

(MP0912_12) CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

(MP0912_12) CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.

(MP0912_22) CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

(MP0912_22) CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en realización de proxectos
audiovisuais e espectáculos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0912_22) CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e
seleccionouse a formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.

(MP0912_12) CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así
como a composición e o uso da caixa de urxencias.
   (MP0912_12) CA4.6.1 Realizouse correctamente unha RCP simulada.

(MP0912_22) CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

   (MP0912_22) CA4.8.1 Confeccionouse correctamente un CV e Carta de Presentación no formato online de Europass

MÍNIMOS ESIXIBLES:

Distínguense por unidades formativas:

UF1 / Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego:

CA1.1 - Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior do perfil e valoráronse as súas

vantaxes sobre o traballo individual

CA1.2 - Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces

CA1.4 - Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas

CA1.5 - Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo

CA1.7 - Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación responsable e

activa dos seus membros

CA2.3 - Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo

CA2.4 - Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados

colectivos.

CA2.4.1 - Calculouse o salario a percibir atendendo a modalidade de contratación e duración da xornada

CA2.2.2 - Describíronse as características das modalidades de contratación: requisitos do traballador, salario e xornada, duración e outros

elementos

CA2.7.1 - Describíronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre

homes e mulleres.

CA2.7.2 Determináronse en casos prácticos concretos as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar

CA2.8.1 - Identificáronse os elementos definitorios do recibo de salarios

CA2.8.2 - Calculouse o salario neto en nóminas mensuais sinxelas, incluíndo a cota obreira e a empresarial (á Seguridade Social)

CA2.9.1 -Describíronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

CA2.9.2 - Determináronse os efectos en casos concretos nos supostos de modiificación, suspesión e extinción do contrato

CA2.9.3 - Calculáronse indemnizacións por despedimento e por modificación ou suspensión do contrato.

CA2.10 - Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA2.13 - Determináronse os dereitos da persoa traballadora en materia de xornada: tempo de traballo e descansos, dereito ás vacacións e aos

permisos retribuídos

CA3.2 - Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de Seguridade Social

CA3.4 - Determináronse as principais prestacións contributivas de Seguridade Social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da

súa contía nalgúns supostos prácticos

CA3.4.2 - Calculouse a duración e contía das prestacións contributivas por Incapacidade Temporal e Desemprego, en casos prácticos concretos

CA3.5 - Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da

contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico

CA4.4 - Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo

CA4.5 - Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior deste perfil profesional.

CA4.6 - Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse

a formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral

CA4.7 - Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior deste perfil

profesional.

CA4.8.1 - Confeccionouse correctamente un CV e Carta de Presentación no formato online de Europass

UF2/ Prevención de riscos laborais

CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector audiovisual.

CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional

deste técnico superior.

CA2.2 - Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

CA2.2.1 - Determináronse os danos que poden provocar os diferentes tipos de riscos profesionais, así como as medidas de prevención e técnicas

de loita axeitadas a diferentes supostos prácticos

CA2.3 - Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais,

relacionados co perfil profesional deste técnico superior .

CA2.5 - Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector audiovisual.

CA3.2 - Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de

riscos laborais

3.2.1 - Elixiuse a modalidade de servizos de prevención axeitada a cada centro de traballo, en función dos criterios establecidos na normativa

sobre prevención de riscos laborais.

CA3.3 - Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos

CA3.3.1 - Determinouse o número de delegados de prevención que debe haber nun centro de traballo

CA3.5 - Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de

emerxencia

CA3.6 - Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de

cadaquén

CA3.7 - Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación deste técnico superior.

CA3.8 - Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector audiovisual.

CA4.1.1 -  Identificáronse as medidas de prevención asociadas a cada tipo de risco

CA4.1.2 - Identificáronse as técnicas de loita contra cada tipo de risco, asociándoas os danos que pretenden evitar

CA4.2 - Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos

CA4.3 - Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas

CA4.4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia
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CA4.5 - Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade

CA4.6 - Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así

como a composición e o uso da caixa de urxencias

CA 4.6.1 - Realizouse correctamente unha RCP simulada.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Exame Final de Libres constará de dúas partes: primeira parte, denominada PROBA TEÓRICA e segunda parte da proba, denominada PROBA

PRÁCTICA. A cualificación será a media aritmética de ambas probas, aínda que en ambas deberá obterse un mínimo dun 5 (sobre 10).

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba cómpre ter superado o Exame Final de Libres PROBA

TEÓRICA ou primeira parte da proba.

PESO NA CUALIFICACIÓN DAS UNIDADES FORMATIVAS: como mínimo o 30% das actividades a realizar en cada unha das Probas estará

relacionado coa UF1 e o 50% coa UF2. O 20% restante é variable.

Cada proba valorarase de 0 a 10, tendo que obter un 5 para conseguir o aprobado.

CUALIFICACIÓN FINAL: o alumnado que supere ambas probas aprobará o módulo, obtendo como cualificación a media aritmética de ambas

probas. Esta será un número enteiro comprendido entre 5 e 10. No caso de que a media sexa un número con decimais, esta aproximarase ao

enteiro máis cercano (a partir de 0,5, incluído, redondea ao número enteiro superior).

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

CARACTERÍSTICAS DA PROBA TEÓRICA:

- A proba constará de preguntas de resposta breve, que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe do módulo, incluíndo cuestións referidas

a ambas unidades formativas.

- Como mínimo o 30% das cuestións estarán relacionadas coa UF1 (Prevención de Riscos Laborais) e o 50% coa UF2 (Equipos de traballo, dereito

do traballo e da seguridade social, e procura de emprego). O 20% restante é variable.

- Valorarase de 0 a 10, tendo que obter un 5 para conseguir o aprobado.

- O alumnado empregará bolígrado azul ou negro para a súa realización.

- A duración da proba será de 100 minutos.

Para poder realizar a PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado esta primeira parte da proba.

4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libres
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PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

CARACTERÍSTICAS DA PROBA PRÁCTCA:

- A proba constará na resolución de casos prácticos e exercicios de cálculo numérico, que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe do

módulo, incluíndo casos referidos a ambas unidades formativas.

- Como mínimo o 30% das cuestións estarán relacionadas coa UF1 (Prevención de Riscos Laborais) e o 50% coa UF2 (Equipos de traballo, dereito

do traballo e da seguridade social, e procura de emprego). O 20% restante é variable.

- Poderá empregarse calculadora, pero non o teléfono móbil con esta ou outra función.

- O alumnado empregará bolígrado azul ou negro para a súa realización.

- A duración da proba será de 100 minutos.

- Exemplos de casos: ante unha determinada situación laboral que dereitos teñen as persoas traballadoras; cálculo de nóminas, indemnizacións,

liquidacións e prestacións da seguridade social; supostos prácticos sobre requisitos, duración e salario en función da modalidade de contratación;

como aplicar os métodos de resolución de conflitos; como responder a unha determinada pregunta nunha entrevista de traballo; como actuar ante

unha determinada emerxencia; elaboración do CV e carta de presentación en formato Europass, identificación de sinalización; elección de

modalidade de organización da prevención para unha empresa determinada; número e tipo de representantes da prevención para unha empresa

determinada; constitución do comité de seguridade e saúde dun centro de traballo determinado; realización dunha RCP simulada, etc.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos

Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS02Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0913 Empresa e iniciativa emprendedora 02021/2022 053

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo LUCAS VÁZQUEZ DA CUNHA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola
innovación e a creatividade.
RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a
empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos.

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha.

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e
fiscais, e formaliza a documentación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables
para ter éxito na actividade emprendedora.

CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.

CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade.

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

   CA1.8.1 Analizouse a nivel teórico, a estrutura dun proxecto empresarial tipo dunha pequena empresa

CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.

CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das
empresas.

CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social,
ambiental, demográfico e cultural.

CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades
financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico.

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de realización de proxectos audiovisuais e
espectáculos en función da súa posible localización.

CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

   CA2.6.1 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas en xeral e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa realización de proxectos audiovisuais e espectáculos, e describíronse os
principais custos sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen.

CA2.8 Identificáronse, en empresas de realización de proxectos audiovisuais e espectáculos, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de realización de proxectos audiovisuais e espectáculos, e
delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial.

CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.

CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de produción e realización de audiovisuais e espectáculos.

CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

   CA3.4.1 Distínguese a nivel teórico, o grao de responsabilidade legal en función da forma xurídica

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

   CA3.5.1 Diferenciouse a nivel teórico o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa

CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de realización de proxectos audiovisuais e espectáculos
tendo en conta a súa localización.

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto,
ingresos, gastos e contas anuais.
   CA4.1.1 Analizáronse a nivel teórico conceptos básicos de contabilidade, así como  técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo,
patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á
liquidez e á rendibilidade da empresa.
   CA4.2.1 Describíronse a nivel teórico as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura
financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa
relacionada coa realización de proxectos audiovisuais e espectáculos, e diferenciáronse os tipos de impostos no
   CA4.3.1 Definíronse a nivel teórico as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha
mediana empresa

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola
innovación e a creatividade.
RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a
empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos.

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha.

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e
fiscais, e formaliza a documentación.

Criterios de avaliación do currículo
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de produción e realización de audiovisuais e espectáculos.

CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de realización de proxectos audiovisuais e espectáculos,
que ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial.
   CA1.7.1 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de iluminación, captación e tratamento de imaxe, que
podería servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

   CA1.8.2 Concretouse a estrutura dun proxecto empresarial tipo dunha pequena empresa

CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

   CA2.6.2 Determináronse accións de responsabilidade social que poden levar a cabo empresas do sector audiovisual

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a
responsabilidade social e o plan de márketing.
    CA2.12.1 Confeccionouse un guión dun plan de empresa que inclúa todos os seus elementos básicos

    CA2.12.2 Concretáronse, mediante supostos prácticos, diferentes contidos dun plan de empresa do sector audiovisual, como son: idea, localización,
organización, responsabilidade social e plan de marketing

CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

   CA3.2.1 Determinouse a forma xurídica axeitada para cada tipo de negocio.

CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

   CA3.4.2 Determinóuse a nivel práctico, o grao de responsabilidade legal en función da forma xurídica

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

   CA3.5.2 Determinóuse a nivel práctico, o tratamento fiscal establecido para diferentes formas xurídicas de empresa

CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

   CA3.9.1 Concretouse, mediante supostos prácticos, información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as
subvencións dunha pequena empresa

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto,
ingresos, gastos e contas anuais.
   CA4.1.2 Determináronse conceptos básicos de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais dunha pequena empresa

CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á
liquidez e á rendibilidade da empresa.
   CA4.2.2 Analizouse información contable: equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade dunha pequena empresa

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa
relacionada coa realización de proxectos audiovisuais e espectáculos, e diferenciáronse os tipos de impostos no
   CA4.3.2 Determináronse obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana
empresa

CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás,
facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa d
   CA4.4.1 Cumplimentouse con corrección documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques,
obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena empresa

CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.
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Criterios de avaliación do currículo

   CA4.5.1 Concretáronse,  mediante supostos prácticos, contidos dun plan financeiro así como o análisis da viabilidade económica e financeira dunha
pequena empresa

MÍNIMOS ESIXIBLES:

Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva do módulo son os criterios de avaliación do currículo, relacionados cos coñecementos que

deberá demostrar a persoa aspirante e que se especifican en cada unha das probas, teórica e práctica, que conforman a PROBA LIBRE.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Examen final de libres constará de dúas partes: primeira parte, denominada  PROBA TEÓRICA e segunda parte da proba, denominada PROBA

PRÁCTICA.  A cualificación será a media aritmética de ambas probas, aínda que en ambas deberá obterse un mínimo dun 5 (sobre 10).

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba cómpre ter superado o Exame Final de Libres PROBA

TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Cada proba valorarase de 0 a 10, tendo que obter un 5 para conseguir o aprobado.

CUALIFICACIÓN FINAL: o alumnado que supere ambas probas aprobará o módulo, obtendo como cualificación a media aritmética de ambas

probas. Esta será un número enteiro comprendido entre 5 e 10. No caso de que a media sexa un número con decimais, esta aproximarase ao

enteiro máis cercano (a partir de 0,5, incluído, redondea ao número enteiro superior).

Non se admitirá o uso de ningún aparato electrónico ou de comunicación co exterior, desde o inicio do chamamento ate o remate das probas.

Unha vez iniciadas as probas escritas, as persoas candidatas agardarán dez minutos antes de poder abandonar, e entregarán a proba asinada ao

profesorado responsable.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Consistirá na resolución por escrito dunha proba escrita, de preguntas tipo test sobre os contidos da programación do módulo.

Para a determinación da cualificación terase en conta que:

 -Todas as preguntas do cuestionario teñen o mesmo valor.

 -As respostas correctas puntuarán positivamente, ás non contestadas non terán valoración ningunha e ás contestadas erroneamente serán

penalizadas coa metade do valor asignado á contestación correcta.

Para a realización da proba se necesitará un bolígrafo de cor azul ou negro que traerá cada aspirante. Non se poderá utilizar ningún tipo de

corrector.
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A proba terá unha duración máxima de cen  minutos.

Para poder realizar a PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado esta primeira parte da proba.

4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte de proba, cómpre ter superado o Exame Fianl de Libres

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Consistirá na resolución de supostos prácticos sobre os contidos da programación do módulo.

Para a realización da proba se necesitará un bolígrafo de cor azul ou negro  que traerá cada aspirante. Tamén será necesario que os aspirantes

traian unha calculadora sinxela, non se admitirán calculadoras científicas ou con memoria. Non se poderá utilizar ningún tipo de corrector.

A proba terá unha duración máxima de cen minutos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1096 Planificación de proxectos de son 02021/2022 0107

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ARTURO BERMEJO RUBIO,BLANCA PIÑEIRO TORRES,EVA MARÍA ESTÉVEZ LORENZO (Subst.),SONIA
SOUTO FERNÁNDEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Define os requisitos técnicos, comunicativos e artísticos necesarios para a posta en marcha dun proxecto de son, tendo en conta a relación entre as
necesidades técnicas e organizativas, e o cumprimento dos obxectivos do proxecto.
RA2 - Elabora os planos de emprazamento do equipamento técnico no espazo de desenvolvemento do proxecto, analizando necesidades acústicas,
organizativas e estruturais.
RA3 - Determina as necesidades humanas e materiais necesarias para a posta en marcha do proxecto, tendo en conta a relación da súa funcionalidade e
operatividade coa consecución dos obxectivos do proxecto.
RA4 - Realiza diagramas de bloques dos equipamentos de son e a súa conexión á subministración eléctrica, analizando as necesidades específicas dos
proxectos sonoros segundo a súa tipoloxía (radio, audiovisuais, sonorización de recintos acoutados e espectáculos).
RA5 - Realiza a planificación temporal das accións que o equipo de son deba realizar en cada fase da produción para a súa consecución no tempo e na
forma determinados no proxecto, tendo en conta a relación de cada acción co equipo técnico e humano necesario e co orzamento dispoñible.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Avaliáronse documentalmente as características comunicativas e artísticas do guión tendo en conta o xénero da obra (audiovisual, radiofónica,
teatral ou musical) e o público ao que se dirixa.
CA1.3 Avaliáronse as necesidades técnicas e organizativas da posta en marcha dun proxecto sonoro, de radio, de audiovisuais ou espectáculos, tendo en
conta condicionantes técnicos como características do local, tecnoloxías e equipamentos necesarios, alcance do proxecto, etc., a partir da lectura do seu
guión, libreto ou rider.
CA1.5 Establecéronse as fases e os procesos necesarios para levar a cabo o proxecto (preprodución, captación, rexistro, posprodución, masterización e
reprodución), para a consecución óptima do produto final.

CA1.6 Valoráronse elementos narrativos como escenas, tipoloxía de planos sonoros e transicións, especificando o número e as características das fontes
sonoras, os efectos sonoros, o seu tratamento específico e a súa duración.

CA2.1 Determináronse as características estruturais e acústicas do recinto (volume, zonas de sombra, reflexións problemáticas, etc.) a partir do plano de
planta e alzado, para lograr unhas condicións óptimas de captación, reprodución e escoita do son.

CA2.4 Planificouse o acondicionamento acústico do espazo da instalación de son, valorando as medidas acústicas de resposta temporal e tonal segundo o
tipo de proxecto audiovisual ou de espectáculo.

CA2.7 Diferenciáronse as características de edificios teatrais, arquitecturas efémeras e espazos non convencionais, desde o punto de vista funcional e das
súas instalacións, para o traballo de captación e reprodución de son.
CA3.3 Detalláronse as necesidades loxísticas e estruturais (medios de transporte, elementos para a instalación dos equipamentos de son e espazo
necesario para a instalación dos sets de control e gravación) para asegurar a realización do proxecto, alcanzando os requisitos marcados na súa
documentación.
CA3.4 Xustificouse a elección dos equipamentos de son necesarios para a realización do proxecto (cobertura, microfonía, procesadores, estacións de
traballo e monitorización).

CA3.5 Determináronse todos os documentos sonoros necesarios para o proxecto, decidiuse se cómpre a súa adquisición ou gravación previa e marcouse
un plan para a súa gravación, en caso necesario.

CA3.7 Estimáronse as características técnicas, funcionais e profesionais dos recursos humanos necesarios para a posta en marcha do proxecto, a partir
da lectura da súa documentación técnica.

CA4.1 Determinouse a acometida e a distribución eléctrica necesarias para subministrar alimentación aos equipamentos de son, previndo as posibles
interferencias destes con outros equipamentos (iluminación, proxección, maquinaria, etc.).

CA4.2 Analizáronse os posibles problemas derivados da cohabitación dos sistemas e cableamentos de audio cos de captación de imaxes, iluminación de
set de decorados ou espectacular, e establecéronse estratexias para reducir interaccións conflitivas.

CA4.5 Deseñouse o interconexión de sistemas de son mediante o uso da información técnica consignada en diagramas de bloques, listaxes de canles de
entrada, buses de saída e pistas de gravación, entre outros elementos que conforman a documentación dun proxecto.

CA5.1 Ordenáronse secuencialmente todas as necesidades anteriores, en función da información subministrada polo guión da obra audiovisual ou
radiofónica, o libreto teatral ou o rider dun espectáculo.

CA5.2 Especificáronse os requisitos técnicos e de produción (formato, equipamento necesario, procedemento de documentación, etc.) para a gravación de
documentos sonoros previos á fase de produción propiamente dita.

CA5.3 Determinouse o número de sesións necesarias para a preparación e a montaxe do deseño sonoro e dos requisitos de ensaios técnicos, no caso de
producións en directo.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.4 Determinouse o número de sesións de preprodución e produción necesarias para a realización do proxecto sonoro en función do orzamento.

CA5.5 Decidíronse as sesións necesarias para a posprodución, a mestura ou a masterización do material gravado na fase de produción.

CA5.7 Valorouse a posible aparición de continxencias (problemas estruturais do espazo acoutado para a gravación ou representación, colocación de
decorados, interacción con outros gremios, condicionantes de emisión, etc.) nas fases establecidas para a posta en marcha do proxecto, e prevíronse
solucións alternativas.
CA5.8 Realizouse unha previsión orzamentaria máxima das necesidades do equipo humano necesario, a partir da análise da complexidade técnica do
proxecto, valorando aspectos como o número de grupos de traballo e os papeis desempeñados por cada un destes.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Define os requisitos técnicos, comunicativos e artísticos necesarios para a posta en marcha dun proxecto de son, tendo en conta a relación entre as
necesidades técnicas e organizativas, e o cumprimento dos obxectivos do proxecto.
RA2 - Elabora os planos de emprazamento do equipamento técnico no espazo de desenvolvemento do proxecto, analizando necesidades acústicas,
organizativas e estruturais.
RA3 - Determina as necesidades humanas e materiais necesarias para a posta en marcha do proxecto, tendo en conta a relación da súa funcionalidade e
operatividade coa consecución dos obxectivos do proxecto.
RA4 - Realiza diagramas de bloques dos equipamentos de son e a súa conexión á subministración eléctrica, analizando as necesidades específicas dos
proxectos sonoros segundo a súa tipoloxía (radio, audiovisuais, sonorización de recintos acoutados e espectáculos).
RA5 - Realiza a planificación temporal das accións que o equipo de son deba realizar en cada fase da produción para a súa consecución no tempo e na
forma determinados no proxecto, tendo en conta a relación de cada acción co equipo técnico e humano necesario e co orzamento dispoñible.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definiuse o target ao que vai destinado o produto, analizando factores como a franxa de idade, a condición cultural e socioeconómica, a amplitude
do colectivo humano, o poder de convocatoria do artista, etc.

CA1.2 Avaliáronse documentalmente as características comunicativas e artísticas do guión tendo en conta o xénero da obra (audiovisual, radiofónica,
teatral ou musical) e o público ao que se dirixa.
CA1.3 Avaliáronse as necesidades técnicas e organizativas da posta en marcha dun proxecto sonoro, de radio, de audiovisuais ou espectáculos, tendo en
conta condicionantes técnicos como características do local, tecnoloxías e equipamentos necesarios, alcance do proxecto, etc., a partir da lectura do seu
guión, libreto ou rider.
CA1.4 Avaliáronse as necesidades técnicas e organizativas dun proxecto de sonorización de instalacións fixas en recintos acoutados (salas de
convencións, discotecas, teatros, auditorios, etc.), segundo a determinación do modo de uso do sistema de son, o tipo e os condicionantes da instalación,
o tipo e as características do local, e a normativa específica para aplicar no proxecto.
CA1.7 Realizouse un orzamento máximo dos elementos técnicos necesarios para a posta en marcha do proxecto, a partir das configuracións tecnolóxicas
que cumpra utilizar (formatos de gravación e reprodución, número de mesas de mesturas, requisitos das estacións de traballo, etc.).

CA2.2 Realizáronse as medicións acústicas do espazo ou da localización, aplicando as técnicas adecuadas e mediante os instrumentos necesarios.

CA2.3 Xustificouse a corrección dos defectos da resposta acústica dun local canto ao seu tempo de reverberación, a intelixibilidade, o ruído de fondo, o
illamento, etc.

CA2.5 Realizouse un plano da instalación coas posicións que ocuparán os equipamentos de son, as liñas e os xeradores, utilizando os símbolos
convencionais e mediante as ferramentas informáticas apropiadas.

CA2.6 Elaborouse un plano detallado do emprazamento do equipamento técnico na planta do recinto, para lograr unha operación confortable e eficaz,
detallando os espazos de manobra dos equipos de cámaras e iluminación, e a súa interferencia na captación e na reprodución do son.

CA2.8 Elaboráronse os planos de planta e alzado de espazos escénicos coa información sobre a colocación dos elementos técnicos e escenográficos,
identificando os códigos e a simboloxía gráfica, e segundo indicacións do proxecto.

CA3.1 Desagregáronse as necesidades técnicas necesarias para a produción dun proxecto a partir do rider técnico.

CA3.2 Establecéronse horarios, convocatorias, prazos temporais e necesidades de cátering, manutención e aloxamento para o equipo humano involucrado
na tarefa.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Detalláronse as necesidades loxísticas e estruturais (medios de transporte, elementos para a instalación dos equipamentos de son e espazo
necesario para a instalación dos sets de control e gravación) para asegurar a realización do proxecto, alcanzando os requisitos marcados na súa
documentación.
CA3.5 Determináronse todos os documentos sonoros necesarios para o proxecto, decidiuse se cómpre a súa adquisición ou gravación previa e marcouse
un plan para a súa gravación, en caso necesario.

CA3.6 Decidiuse a cantidade de persoal técnico para a efectiva consecución do proxecto no prazo e na forma previstos.

CA3.7 Estimáronse as características técnicas, funcionais e profesionais dos recursos humanos necesarios para a posta en marcha do proxecto, a partir
da lectura da súa documentación técnica.

CA4.2 Analizáronse os posibles problemas derivados da cohabitación dos sistemas e cableamentos de audio cos de captación de imaxes, iluminación de
set de decorados ou espectacular, e establecéronse estratexias para reducir interaccións conflitivas.

CA4.3 Realizouse un diagrama de fluxo coa distribución xeral do sinal, a través de paneis de conexións, matrices, saga box ou mangas, con seguridade de
que todas as fontes sonoras cheguen aos equipamentos que así o requiran.

CA4.4 Realizouse un diagrama de bloques no que se detallen as necesidades de direccionamento do sinal, procesamento e gravación, detallando os
equipamentos específicos aos que se dirixa cada fonte sonora e respectando os símbolos convencionais.

CA4.6 Realizáronse táboas en que se detallen as canles que ocupa cada fonte sonora, a microfonía necesaria, o seu procesamento, se procede, e o seu
envío aos dispositivos de gravación e emisión necesarios.

CA5.1 Ordenáronse secuencialmente todas as necesidades anteriores, en función da información subministrada polo guión da obra audiovisual ou
radiofónica, o libreto teatral ou o rider dun espectáculo.

CA5.3 Determinouse o número de sesións necesarias para a preparación e a montaxe do deseño sonoro e dos requisitos de ensaios técnicos, no caso de
producións en directo.

CA5.4 Determinouse o número de sesións de preprodución e produción necesarias para a realización do proxecto sonoro en función do orzamento.

CA5.5 Decidíronse as sesións necesarias para a posprodución, a mestura ou a masterización do material gravado na fase de produción.

CA5.6 Elaborouse un plan de traballo en que se relacione cada fase coas necesidades en canto a equipamento, recursos humanos e tempo necesario.

CA5.7 Valorouse a posible aparición de continxencias (problemas estruturais do espazo acoutado para a gravación ou representación, colocación de
decorados, interacción con outros gremios, condicionantes de emisión, etc.) nas fases establecidas para a posta en marcha do proxecto, e prevíronse
solucións alternativas.

BC1. Definición dos requisitos do proxecto:

- Proxecto técnico de son segundo as características da obra: guión audiovisual, guión radiofónico e libreto teatral. Xéneros.

- Proxectos técnicos de eventos e espectáculos musicais en vivo.

- Proxectos técnicos de sonorizacións de instalacións fixas en recintos coutados (discotecas e salas de teatro): normativa.

- Avaliación de necesidades técnicas do equipamento.

- Diagramas de fluxo de programas audiovisuais e radiofónicos.

- Fases da produción de son en programas audiovisuais.

- Fases da produción en programas radiofónicos.

- Diagramas de fluxo de eventos en directo.

- Fases da produción en eventos en directo.

- Diagramas de fluxo de gravacións musicais.

- Fases da produción en gravacións musicais.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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BC2. Elaboración de planos de situación do equipamento técnico de son:

- Características estruturais e acústicas do recinto: volume, reflexións e zonas de sombra.

- Influencia da propagación do son no espazo segundo o proxecto sonoro:

- Propagación do son en exteriores e en interiores.

- Materiais e técnicas de acondicionamento.

- Tipos de recintos: decorados e sets.

- Técnicas de medición acústica. Instrumentos de medida. Medidas acústicas de resposta temporal e tonal segundo o tipo de proxecto.

- Tempo de reverberación, intelixibilidade, ruído de fondo e illamento.

- Elaboración de planos detallados da situación do equipamento técnico na planta do recinto. Aplicacións informáticas.

BC3. Determinación de necesidades humanas e técnicas para o proxecto:

- Características técnicas, funcionais e profesionais, e papeis de traballo.

- Determinación dos equipamentos necesarios:

- Selección da microfonía.

- Selección dos equipamentos de direccionamento e distribución do sinal.

- Selección dos equipamentos de reprodución e gravación sonora.

- Selección dos procesadores necesarios.

- Procedementos de montaxe e colocación dos equipamentos de son.

- Listaxes de material.

BC4. Realización de diagramas de bloques para proxectos de son:

- Simboloxía para diagramas de bloques de son.

- Técnicas de debuxo de diagramas de fluxo, planos de instalacións e esquemas de traballo.

- Planos de distribución do sinal.

- Planos de localización de escenario.

- Diagramas de potencia.

BC5. Planificación das fases da execución do proxecto de son:

- Elaboración de orzamentos de desenvolvemento de proxectos de son.

- Técnicas de planificación, organización, execución e control.

- Fitos, tarefas e relacións de dependencia nos proxectos de son.

- Aplicación de diagramas de Gantt e PERT aos proxectos de son.

- Técnicas de asignación de recursos, seguimento de proxectos e actualización de tarefas.

- Técnicas de previsión e solución de continxencias na planificación de proxectos de son.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- PRIMEIRA PROBA

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita, que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

A profesora ou o profesor do módulo profesional calificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

- SEGUNDA PROBA
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As persoas aspirantes que superaran a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento dun ou varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

A profesora ou profesor do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As personas que non superaran a primeira parte da proba serán

calificadas cun cero nesta segunda parte.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PROBA TEÓRICA sobre os contidos curriculares do módulo,  que terá un peso do 50% da nota final e carácter eliminatorio.

 Consistirá nunha proba escrita de aproximadamente 100 preguntas  tipo test de resposta múltiple, con penalización nas respostas incorrectas.

(Pregunta correcta = 1 punto, pregunta incorrecta = -1 punto)

 Esta primeira parte da proba será calificada  de cero a dez puntos. As persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco

puntos para poder realizar a segunda parte do Exame Final de Libres.

4.b) Segunda parte da proba

SUPOSTO PRÁCTICO

As persoas aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que consistirá no desenvolvemento de varios supostos

prácticos  nos que demostrarán  os coñecementos teórico prácticos do módulo e que que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe. A

duración desta proba será 120 minutos. Descrición:

-Identificación/análise de elementos e necesidades que desenvolven os proxectos de son (audiovisuais, espectáculos, gravacións musicais)

- Identificación e análise das circunstancias e condicionantes acústicos que acompañan ao espazo onde se propaga o son.

- Confección de listados de materiais, equipamento técnicos, listados de canles e envíos.

- Realización de diagrama de bloques, diagramas de fluxo e diagramas de conexionado de equipos.

- Elaboración de orzamentos

- Presentación formal dun proxecto técnico de son

Exemplo dun posible exercicio vencellado á Identificación e análise de condicionantes acústicos:  A partires do plano do espazo dunha tenda

identificar as prioriades acústicas da sala dacordo coas necesidades do cliente e tipo de proxecto; definir os índices que hai que conseguir para

obter os obxectivos acústicos, determinar o índice de medición e indicar os elementos de corrección acústica.

O suposto práctico terá un peso do 50% da nota total e calificarase  de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán

obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1097 Instalacións de son 02021/2022 0213

MP1097_12 Caracterización dos medios técnicos en instalacións de son 02021/2022 070

MP1097_22 Montaxe, conexión e posta en funcionamento da instalación de son 02021/2022 0143

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo LUIS MARTÍN LANDEIRA,ROBERTO SANTIAGO PÉREZ RODRÍGUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1097_22) RA1 - Supervisa os procedementos de montaxe, desmontaxe e posicionamento de equipamentos e materiais de son, para o que interpreta
os planos da instalación e os esquemas de conexión, aplicando medidas de seguridade na realización dos traballos.
(MP1097_12) RA1 - Realiza a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de son en proxectos audiovisuais e de espectáculos, con valoración das
súas características técnicas e das súas funcións, segundo o proxecto de instalación.
(MP1097_12) RA2 - Mellora a acústica da localización para a adecuar ás necesidades da captación e reprodución do sistema de son, con valoración das
características acústicas do lugar e o tipo de proxecto audiovisual ou de espectáculo.
(MP1097_22) RA2 - Realiza a conexión dos equipamentos que configuran un sistema de son, con valoración da súa adecuación á normativa e á calidade
requiridas, aplicando as técnicas adecuadas ao proxecto.
(MP1097_22) RA3 - Comproba o funcionamento da instalación de son, configurando o hardware e o software dos equipamentos, e xustifica a
documentación de posta en marcha e operación.
(MP1097_22) RA4 - Determina e realiza os procesos de mantemento preventivo e correctivo dos equipamentos e dos sistemas de son, aplicando
protocolos de detección de avarías, e técnicas de mantemento e xestión de almacenamento dos equipamentos.
(MP1097_22) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como os
equipamentos e as medidas para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1097_12) CA1.1 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de captación de son, seguindo a documentación do proxecto
audiovisual ou de espectáculo, e con valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_22) CA1.1 Asignáronse as responsabilidades correspondentes a cada compoñente do equipamento, segundo o plan de traballo da instalación,
para a montaxe e a desmontaxe do sistema de son.

(MP1097_12) CA1.2 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de mestura, direccionamento e distribución de son, seguindo a
documentación do proxecto audiovisual ou de espectáculo, e con valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_22) CA1.2 Xustificouse o procedemento adecuado da loxística no transporte de materiais e equipamentos de son, así como as medidas de
protección, estiba e amarre que garantan a seguridade de persoas e do equipamento.

(MP1097_12) CA1.3 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de gravación de son, seguindo a documentación do proxecto
audiovisual ou de espectáculo, e con valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_22) CA1.3 Determinouse a orde de carga no transporte dos equipamentos de son para mellorar a posterior descarga e o posicionamento na
localización.

(MP1097_12) CA1.4 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de reprodución de son, seguindo a documentación do proxecto e con
valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_12) CA1.5 Realizouse a preinstalación dos procesadores de tempo, dinámica e frecuencia, seguindo a documentación do proxecto e con
valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_22) CA1.5 Verificáronse os elementos de sustentación de cargas, perímetros de protección, illamento galvánico, cargas estáticas, etc., para
garantir a seguridade das persoas e dos equipamentos.
   (MP1097_12) CA1.5.1 Realizouse a preinstalación dos procesadores de tempo, seguindo a documentación do proxecto e con valoración das súas
características funcionais e técnicas.

   (MP1097_12) CA1.5.2 Realizouse a preinstalación dos procesadores de dinámica, seguindo a documentación do proxecto e con valoración das súas
características funcionais e técnicas.

   (MP1097_12) CA1.5.3  Realizouse a preinstalación dos procesadores de frecuencia, seguindo a documentación do proxecto e con valoración das súas
características funcionais e técnicas.

(MP1097_12) CA1.6 Xustificouse a adecuación da instalación coas características e as normas de conexión na documentación técnica dos equipamentos.

(MP1097_22) CA1.6 Verificáronse as fixacións dos equipamentos e os seus accesorios na instalación de son, seguindo a documentación técnica.

(MP1097_12) CA1.7 Recoñecéronse as características de montaxe e operación dos elementos auxiliares e accesorios empregados nas instalacións de
son.

(MP1097_22) CA2.1 Relacionáronse coas necesidades do proxecto as características dos tipos de sinais, conectadores e cableamentos empregados nas
instalacións de son.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1097_12) CA2.1 Xustificáronse as técnicas seleccionadas de instalación de materiais acústicos para a modificación da resposta acústica do local,
segundo as necesidades do proxecto de instalación.

(MP1097_22) CA2.2 Valoráronse e aplicáronse os procesos de adaptación de impedancias e apantallamento dos sinais de audio na conexión entre
equipamentos.

(MP1097_12) CA2.2 Xustificouse a elección de accesorios non permanentes de adecuación acústica (pantallas absorbentes, metacrilatos e suspensións)
para a realización da toma de son en condicións de calidade óptima e segundo as necesidades do proxecto audiovisual ou de espectáculo.

(MP1097_22) CA2.3 Seleccionáronse os portos de entrada e saída dos equipamentos de son máis adecuados, para cumprir as características do proxecto
de instalación.

(MP1097_22) CA2.4 Realizouse a conexión das entradas e saídas dos equipamentos de son segundo o proxecto e o tipo de cableamento.

(MP1097_12) CA2.5 Valorouse a influencia de posibles interferencias (ruídos, apantallamentos, absorcións, etc.) provocados por artistas, técnicos e
público na resposta acústica da instalación, para propor modificacións na posición dos elementos de captación e difusión.

(MP1097_22) CA2.5 Garantiuse a compatibilidade dos niveis requiridos de sinal de entrada e saída entre os equipamentos do sistema.

 (MP1097_12) CA2.6 Realizáronse medicións acústicas para avaliar a calidade do son nun recinto, propoñendo solucións para acondicionar o espazo
segundo o fin ao que estea destinado.

(MP1097_22) CA2.7 Aplicáronse técnicas de conexión dos micrófonos segundo a súa tecnoloxía de funcionamento (condensador, dinámico e RF
sintonizada).

(MP1097_22) CA2.8 Conectáronse micrófonos especiais (de contacto, parabólicos, PZM, etc.), segundo as necesidades do proxecto.

(MP1097_22) CA3.1 Aplicáronse os protocolos e as secuencias do proceso de acendido segundo as necesidades do sistema e as características dos
equipamentos, para garantir o seu correcto funcionamento.

(MP1097_22) CA3.2 Configuráronse as interfaces dos equipamentos segundo os parámetros dos sinais e a funcionalidade requirida na instalación.

(MP1097_22) CA3.3 Direccionáronse os sinais mediante paneis de interconexións, matrices ou distribuidores, seguindo as indicacións da documentación
da instalación.

(MP1097_22) CA3.4 Axustáronse os niveis de entrada e saída de cada equipamento de son para conseguir a calidade e a funcionalidade da instalación,
aplicando técnicas de monitorización visual e acústica.

(MP1097_22) CA3.5 Executouse a proba do correcto funcionamento de cada equipamento da instalación e do conxunto da configuración técnica,
atendendo ao cumprimento dos requisitos do proxecto e cumprindo a normativa sobre niveis acústicos, seguridade e prevención de riscos.

(MP1097_22) CA3.6 Documentouse a posta en marcha e as instrucións para a operación da instalación de son.

(MP1097_22) CA4.1 Elaborouse un protocolo de intervención para operacións de mantemento preventivo, con determinación dos procedementos de
actuación na realización das operacións de mantemento.

(MP1097_22) CA4.2 Aplicáronse técnicas de identificación dos fallos en sistemas de son (avarías electrónicas, fallos de conexión, bucles de terra,
inadaptacións de niveis e impedancias, desgastes mecánicos, etc.), e propuxéronse accións para a súa resolución.

(MP1097_22) CA4.4 Verificouse que os parámetros de funcionamento dos equipamentos (distorsión, nivel, illamento, etc.), cumpran as marxes normativas.

(MP1097_22) CA5.1 Valoráronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de equipamentos, materiais, ferramentas e medios de transporte
empregados na montaxe e na desmontaxe de proxectos de son.

(MP1097_22) CA5.2 Respectouse a seguridade das persoas, soas ou en grupo, para evitar accidentes e lesións, na manipulación de obxectos de peso.

(MP1097_22) CA5.3 Estimáronse as causas máis frecuentes de accidentes na instalación de sistemas de son, transporte, colocación, voadura, rigging,
etc., e propón accións para a súa prevención.

(MP1097_22) CA5.5 Propuxéronse solucións para evitar problemas de contaminación acústica no contorno próximo ao desenvolvemento do proxecto.

(MP1097_22) CA5.6 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP1097_22) CA5.7 Verificouse a aplicación das medidas de protección do ambiente na instalación de sistemas de son.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1097_22) RA1 - Supervisa os procedementos de montaxe, desmontaxe e posicionamento de equipamentos e materiais de son, para o que interpreta
os planos da instalación e os esquemas de conexión, aplicando medidas de seguridade na realización dos traballos.
(MP1097_12) RA1 - Realiza a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de son en proxectos audiovisuais e de espectáculos, con valoración das
súas características técnicas e das súas funcións, segundo o proxecto de instalación.
(MP1097_12) RA2 - Mellora a acústica da localización para a adecuar ás necesidades da captación e reprodución do sistema de son, con valoración das
características acústicas do lugar e o tipo de proxecto audiovisual ou de espectáculo.
(MP1097_22) RA2 - Realiza a conexión dos equipamentos que configuran un sistema de son, con valoración da súa adecuación á normativa e á calidade
requiridas, aplicando as técnicas adecuadas ao proxecto.
(MP1097_22) RA3 - Comproba o funcionamento da instalación de son, configurando o hardware e o software dos equipamentos, e xustifica a
documentación de posta en marcha e operación.
(MP1097_22) RA4 - Determina e realiza os procesos de mantemento preventivo e correctivo dos equipamentos e dos sistemas de son, aplicando
protocolos de detección de avarías, e técnicas de mantemento e xestión de almacenamento dos equipamentos.
(MP1097_22) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como os
equipamentos e as medidas para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1097_12) CA1.1 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de captación de son, seguindo a documentación do proxecto
audiovisual ou de espectáculo, e con valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_12) CA1.2 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de mestura, direccionamento e distribución de son, seguindo a
documentación do proxecto audiovisual ou de espectáculo, e con valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_12) CA1.3 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de gravación de son, seguindo a documentación do proxecto
audiovisual ou de espectáculo, e con valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_22) CA1.4 Realizouse a colocación das estruturas e dos equipamentos do sistema de son na localización, con análise dos planos e dos
esquemas da documentación.

(MP1097_12) CA1.4 Realizouse a preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de reprodución de son, seguindo a documentación do proxecto e con
valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_12) CA1.5 Realizouse a preinstalación dos procesadores de tempo, dinámica e frecuencia, seguindo a documentación do proxecto e con
valoración das súas características funcionais e técnicas.

(MP1097_22) CA1.5 Verificáronse os elementos de sustentación de cargas, perímetros de protección, illamento galvánico, cargas estáticas, etc., para
garantir a seguridade das persoas e dos equipamentos.
   (MP1097_12) CA1.5.1 Realizouse a preinstalación dos procesadores de tempo, seguindo a documentación do proxecto e con valoración das súas
características funcionais e técnicas.

   (MP1097_12) CA1.5.2 Realizouse a preinstalación dos procesadores de dinámica, seguindo a documentación do proxecto e con valoración das súas
características funcionais e técnicas.

   (MP1097_12) CA1.5.3  Realizouse a preinstalación dos procesadores de frecuencia, seguindo a documentación do proxecto e con valoración das súas
características funcionais e técnicas.

(MP1097_22) CA1.6 Verificáronse as fixacións dos equipamentos e os seus accesorios na instalación de son, seguindo a documentación técnica.

(MP1097_22) CA1.7 Realizouse e comprobouse o procedemento para tirar acometidas e liñas entre equipamentos, cumprindo os requisitos de seguridade,
separación de tipos de sinal, non interferencia con persoas e obxectos, etc., e tomáronse, de ser o caso, medidas alternativas.
 (MP1097_12) CA1.8 Tívose rigor e coidado na manipulación dos equipamentos e materiais de audio.

(MP1097_22) CA2.2 Valoráronse e aplicáronse os procesos de adaptación de impedancias e apantallamento dos sinais de audio na conexión entre
equipamentos.

(MP1097_12) CA2.3 Realizouse o acondicionamento acústico do local ou do espazo para a toma de son, empregando pantallas absorbentes, metacrilatos
e suspensións, entre outros elementos non permanentes.

(MP1097_22) CA2.3 Seleccionáronse os portos de entrada e saída dos equipamentos de son máis adecuados, para cumprir as características do proxecto
de instalación.

(MP1097_12) CA2.4 Realizouse o acondicionamento acústico do local ou do espazo para a reprodución do son, empregando pantallas absorbentes,
metacrilatos e suspensións, entre outros elementos non permanentes.

(MP1097_22) CA2.4 Realizouse a conexión das entradas e saídas dos equipamentos de son segundo o proxecto e o tipo de cableamento.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1097_22) CA2.5 Garantiuse a compatibilidade dos niveis requiridos de sinal de entrada e saída entre os equipamentos do sistema.

 (MP1097_12) CA2.6 Realizáronse medicións acústicas para avaliar a calidade do son nun recinto, propoñendo solucións para acondicionar o espazo
segundo o fin ao que estea destinado.

(MP1097_22) CA2.6 Aplicáronse os protocolos e seguíronse as secuencias no proceso de conexión e desconexión, segundo a tipoloxía do sinal
(acometida eléctrica, sinais de alto nivel, sinais de liña, sinais de micro, reloxo, datos, RF, etc.) para evitar avarías no cableamento e nos equipamentos,
garantindo o seu funcionamento.
(MP1097_22) CA2.7 Aplicáronse técnicas de conexión dos micrófonos segundo a súa tecnoloxía de funcionamento (condensador, dinámico e RF
sintonizada).

(MP1097_22) CA2.8 Conectáronse micrófonos especiais (de contacto, parabólicos, PZM, etc.), segundo as necesidades do proxecto.

(MP1097_22) CA3.1 Aplicáronse os protocolos e as secuencias do proceso de acendido segundo as necesidades do sistema e as características dos
equipamentos, para garantir o seu correcto funcionamento.

(MP1097_22) CA3.2 Configuráronse as interfaces dos equipamentos segundo os parámetros dos sinais e a funcionalidade requirida na instalación.

(MP1097_22) CA3.3 Direccionáronse os sinais mediante paneis de interconexións, matrices ou distribuidores, seguindo as indicacións da documentación
da instalación.

(MP1097_22) CA3.4 Axustáronse os niveis de entrada e saída de cada equipamento de son para conseguir a calidade e a funcionalidade da instalación,
aplicando técnicas de monitorización visual e acústica.

(MP1097_22) CA3.5 Executouse a proba do correcto funcionamento de cada equipamento da instalación e do conxunto da configuración técnica,
atendendo ao cumprimento dos requisitos do proxecto e cumprindo a normativa sobre niveis acústicos, seguridade e prevención de riscos.

(MP1097_22) CA3.6 Documentouse a posta en marcha e as instrucións para a operación da instalación de son.

(MP1097_22) CA4.2 Aplicáronse técnicas de identificación dos fallos en sistemas de son (avarías electrónicas, fallos de conexión, bucles de terra,
inadaptacións de niveis e impedancias, desgastes mecánicos, etc.), e propuxéronse accións para a súa resolución.

(MP1097_22) CA4.3 Arranxáronse avarías básicas na instalación do sistema de son a partir da súa detección, con aplicación de ferramentas de medida e
reparación.

(MP1097_22) CA4.4 Verificouse que os parámetros de funcionamento dos equipamentos (distorsión, nivel, illamento, etc.), cumpran as marxes normativas.

(MP1097_22) CA4.5 Xestionouse un sistema informático de almacenamento e mantemento de equipamentos de son que aproveite optimamente o traballo.

(MP1097_22) CA5.2 Respectouse a seguridade das persoas, soas ou en grupo, para evitar accidentes e lesións, na manipulación de obxectos de peso.

(MP1097_22) CA5.4 Utilizáronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (luvas, casco, arnés, protección
auditiva, etc.) nas operacións de montaxe e instalación.

(MP1097_22) CA5.5 Propuxéronse solucións para evitar problemas de contaminación acústica no contorno próximo ao desenvolvemento do proxecto.

Preinstalación dos equipamentos e dos accesorios de son en proxectos audiovisuais e de espectáculos

-Características de conexión dos micrófonos segundo a súa tecnoloxía de funcionamento: condensador, dinámicos e RF sintonizada.

-Polarización dos micrófonos con alimentación fantasma.

-Técnicas de conexión de micrófonos especiais: de contacto, parabólicos, PZM, etc.

-Características dos accesorios de microfonía: xirafas, suspensións, soportes, etc.

-Técnicas de utilización de caixas de inxección directa pasivas, activas e de adaptación de sinais.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Características de conexión dos equipamentos e dos sistemas sen fíos de captación.

-Función dos sistemas de control de audio.

 -Relación dos bloques do mesturador cos seus portos de entrada e saída. Tipos de mesas de mestura en función do uso.

 -Interacción entre equipamentos analóxicos e dixitais de posprodución: gravadores, estacións de traballo informatizadas, interfaces de audio, etc.

-Conexión e características das tarxetas dixitalizadoras de son.

-Análise das características das antenas emisoras e receptoras, os seus accesorios e radioenlaces para unidades móbiles. Bandas de

radiodifusión, transmisión e recepción do sinal. Redes de distribución.

-Análise de sinais de contribución en radio en formatos analóxico (teléfono, radio, etc.) e dixital (RDSI, satélite e fibra óptica).

-Características dos equipamentos procesadores de dinámica, tempo e efectos.

-Parámetros de axuste en sistemas dixitais de tratamento do audio. DSP para a súa instalación.

-Características e operación de sistemas de intercomunicación.

-Características e parámetros de sincronización de equipamentos escravos, estacións de traballo, secuenciadores, etc.

-Características e técnicas de conexión de caixas acústicas pasivas e activas.

-Características dos monitores visuais: vúmetros, picómetros, software dedicado, etc.

-Características técnicas dos equipamentos de medida: polímetros, sonómetros, analizadores de tempo real, comprobadores de polaridade, etc.

-Características das etapas de potencia.

Mellora da acústica da localización para a adecuar ás necesidades da captación e a reprodución

-Acondicionamento das superficies dos locais.

-Análise do illamento da localización.

-Técnicas de instalación de materiais acústicos permanentes.

-Instalación dos accesorios de adecuación acústica para a toma de son.

-Comprobación das características acústicas da localización.

-Adecuación das características acústicas dos recintos ás necesidades técnicas de captación e reprodución do son.

-Análise das medidas acústicas realizadas con sonómetros, analizadores, RTA, RT60, etc.

-Influencia da presenza de persoas e dos seus movementos na resposta acústica.

Supervisión dos procedementos de montaxe, desmontaxe e posicionamento de equipamentos e materiais de son

-Aplicación de protocolos organizativos e operativos de montaxe e desmontaxe de equipamentos de son e accesorios.

-Secuencia de carga e descarga no transporte, no posicionamento e no almacenamento do equipamento de son.

-Procedementos de control de existencias no almacén de equipamentos.

-Interpretación da documentación de montaxe: planos, esbozos e diagramas de bloques.

-Supervisión de procesos de montaxe e posicionamentos dos equipamentos e dos accesorios no lugar establecido.

-Comprobación da adecuación dos elementos de protección eléctrica co sistema que haxa que conectar. Seccións e illamentos da acometida e

distribución eléctrica.

-Comprobación in situ da adecuación dos soportes de colgadura para os equipamentos que haxa que voar.

-Características de suxeición específicas dos elementos técnicos que cumpra colocar. Técnicas de rigging.

-Valoración da colocación dos equipamentos electroacústicos dependendo das características acústicas das superficies do local e da escenografía.

-Aplicación de técnicas para tirar liñas segundo a natureza do sinal.

-Técnicas de preorientación dos micrófonos para a realización de tomas omnidireccionais, cardioides, supercardioides, canón, etc.

-Montaxe de accesorios de microfonía: xirafas, suspensións, soportes, etc.

-Valoración da separación das liñas de cableamento propensas a causar interferencias ou ser influídas por outras. Equipamentos causantes de

interferencias.
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-Sinalización de zonas para o paso de cableamentos específicos.

-Técnicas na recollida de mangas e cables. ¿

-Conexión de equipamentos de sistemas de son

-Documentación de instalación dun proxecto de son. Convencións de representación e anotacións de uso no sector.

-Asignación das liñas a canles de mesturadores e equipamentos de rexistro, de distribución ou de monitorización do sinal, etc.

-Procedementos de adaptación de impedancias na conexión de equipamentos.

-Utilización de liñas balanceadas e non balanceadas segundo os requisitos de calidade, ¿normativa e fiabilidade.

-Técnicas de cableamento e interconexión de equipamentos de audio.

-Conexión de micrófonos especiais: de contacto, parabólicos, piezoeléctricos, etc.

-Sincronización de equipamentos escravos, estacións de traballo, secuenciadores, etc.

-Conexión de caixas acústicas pasivas e activas.

-Conexión en sistemas de reforzo sonoro multiamplificados.

-Axuste de ganancias, fases, polaridades e frecuencia de cruce en equipamentos "crossover".

-Diferenciación das características das liñas de tensión, de datos, de vídeo, de iluminación, de RF, etc.

-Elección de cables e conectadores segundo as características do sinal de audio.

-Aplicación correcta das secuencias de conexión segundo a tipoloxía do sinal.

-Mellora da conexión entre equipamentos de son no referente a niveis, impedancias e sistemas de liñas.

-Sincronización de equipamentos escravos, estacións de traballo, secuenciadores, etc.

-Conexión das etapas de potencia.

-Utilización dos códigos de conexión entre cableamentos e conectadores: normas.

Proba de posta en marcha de instalacións de son

-Rutinas de comprobación do interconexión entre equipamentos de son.

-Aplicación da secuencia de alimentación aos equipamentos do sistema.

-Técnicas de configuración do hardware e software específico para rutar e asignar entradas e portos nos equipamentos.

-Direccionamento dos sinais mediante paneis de interconexións, matrices e distribuidores analóxicos ou dixitais.

-Axuste dos niveis de entrada e saída de cada equipamento.

-Monitorización acústica do nivel e a calidade do sinal.

-Monitorización visual do nivel de sinal requirido nos equipamentos analóxicos e dixitais do sistema.

-Calibraxe do conxunto do sistema de son.

-Técnicas de sincronización de audio entre equipamentos mestres e escravos.

-Técnicas de transmisión de datos e comandos entre equipamentos.

-Verificación do funcionamento global da instalación de son.

-Aplicación de técnicas básicas de operación de gravadores e reprodutores.

-Técnicas básicas de operación en diferentes partes do mesturador.

-Operación básica dos interfaces de entrada e saída en programas informáticos de audio.

-Operación básica de procesadores de dinámica, tempo e efectos.

-Operación básica de sistemas de intercomunicación.

-Técnicas básicas de xestión de altofalantes con procesadores.

-Operación de equipamentos de medida: polímetros, sonómetros, analizadores de tempo real, comprobadores de polaridade, etc.

Mantemento preventivo e correctivo de equipamentos e sistemas de son

-Aplicación de técnicas de xestión do mantemento preventivo e correctivo.
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-Aplicación de técnicas básicas de localización de avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de son.

-Técnicas para a detección de avarías producidas pola parasitaxe e o ruído eléctrico nas instalacións.

-Manexo de ferramentas e utensilios para o mantemento preventivo e os axustes correctivos en equipamentos e accesorios.

-Formalización dos partes de avarías e de mantemento, notificación de avarías ao SAT, etc.

-Sistemas de almacenamento de equipamentos de audio.

-Xestión de inventarios de son mediante ferramentas informáticas.

Prevención de riscos laborais e de protección ambiental en instalacións de son

-Identificación dos factores e das situacións de risco nos procesos de instalación de sistemas de son.

-Normativa de prevención de riscos laborais relativa ás infraestruturas de son.

-Procesos de prevención de riscos laborais na montaxe, na instalación, na explotación e ¿no mantemento das instalacións de son.

-Técnicas na manipulación, levantamento e/ou movemento de obxectos de peso, en solitario ou en grupo, para evitar accidentes e lesións.

-Aplicación das normas de seguridade ao voar equipamentos de son.

-Zona de seguridade.

-Factores de seguridade (1:5, 1:8 e 1:12).¿

-Cargas dinámicas e estáticas.

-Equipamentos de protección individual na montaxe de instalacións de son: características e criterios para a súa utilización. Protección colectiva.

-Normativa reguladora na xestión dos residuos de montaxe.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PROBA TEÓRICA sobre os contidos curriculares do módulo,  que terá un peso do 50% da nota final e carácter eliminatorio.

Consistirá nunha proba escrita 15 preguntas  TEORÍCO-PRÁCTICAS. Deberán contestarse, como mínimo, a metade máis unha das preguntas. O

tempo para a realización do exame será de 5 horas.

As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade, calculadora (a excepción das integradas en teléfonos móbiles,

'tablets' ou similares) e bolígrafo azul ou negro.

Esta primeira parte da proba será calificada  de cero a dez puntos. Será necesario obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos para

poder realizar a segunda parte do Exame Final de Libres .

4.b) Segunda parte da proba

SUPOSTO PRÁCTICO

As persoas aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que consistirá no desenvolvemento de varios supostos

prácticos  nos que demostrarán  os coñecementos teórico prácticos do módulo e que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe. A duración

desta proba será 120 minutos.

A proba consistirá na resolución dunha serie de exercicios nos que o alumno demostrará os coñecementos na montaxe dos diferentes

equipamentos de audiofrecuencia e electroacústica para un evento sonoro concreto (Sistema de PA e sistema de monitores)
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Exemplos:

        1.Diseño dun sistema de reforzo sonoro (Public Address) e asignación de liñas de audio e de alimentación eléctrica para un evento sonoro

concreto.

        2. Diseño da distribución dun sistema de monitorado de escenario e asignación de liñas de audio e de alimentación eléctrica a cada un deles,

para o mesmo evento sonoro.

O suposto práctico terá un peso do 50% da nota total e calificarase  de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán

obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

O centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma. O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro

para aqueles supostos prácticos nos que o precise.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1098 Son para audiovisuais 02021/2022 0267

MP1098_12 Son en producións videográficas e cinematográficas 02021/2022 0160

MP1098_22 Son en programas de radio e televisión 02021/2022 0107

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ALBERTO ALEJOS CASTRO,DIEGO VALIÑO GARCÍA,MACARENA PORTILLO VALDÉS (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1098_22) RA1 - Verifica e mellora a intelixibilidade do sinal de audio durante a produción audiovisual ou radiofónica, para o que analiza as
características e as funcións dos sistemas de intercomunicación e monitorización de audio, aplicando as técnicas máis apropiadas ao tipo de proxecto ou
programa.
(MP1098_12) RA2 - Realiza a preparación da captación do son no set de rodaxe ou gravación e no de radio, para o que selecciona as técnicas
microfónicas acordes aos obxectivos do proxecto e ao desenvolvemento da produción.
(MP1098_12) RA3 - Realiza a gravación sonora en producións audiovisuais, adecuando os recursos técnicos e artísticos dispoñibles ás necesidades da
produción.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1098_22) CA1.1 Axustáronse e mantivéronse os sistemas de monitorización individual (auriculares e sistemas no oído de presentadores e
presentadoras, persoas invitadas, artistas, etc.).

(MP1098_22) CA1.2 Axustáronse os sistemas de monitorización do equipo artístico e do equipamento técnico en estudios de radio, platós, sets ou
unidades móbiles, establecendo a configuración de envíos máis apropiada en cada caso: post-fader, pre-fader, n-1, etc.

(MP1098_22) CA1.3 Verificouse a adecuada recepción do sinal de son captado nos departamentos técnicos de control de realización, locutorios, control de
cámaras, etc.

(MP1098_22) CA1.4 Verificouse a intercomunicación continua e permanente do equipo técnico, presentadores e presentadoras, persoal de realización e
equipo artístico implicados na produción a través de talkback, intercom, mesas de dúplex, sistemas sen fíos, etc.

(MP1098_22) CA1.5 Realizouse a comunicación mediante xestos acordados co resto do equipo en mensaxes tales como entradas, saídas, transicións,
duración, ritmo, etc., nas producións radiofónicas.

(MP1098_22) CA1.6 Informouse o resto do equipo dos aspectos técnicos e artísticos salientables mediante a comunicación oral ou a través da elaboración
de informes de incidencias.

(MP1098_22) CA1.7 Axustouse o sistema de monitoraxe para corrixir as posibles deficiencias acústicas do recinto, mellorando a súa calidade e evitando
problemas como realimentación, resonancias, etc.

(MP1098_12) CA2.1 Determinouse o micrófono máis adecuado ás necesidades comunicativas do proxecto, atendendo á súa directividade, sensibilidade,
resposta en frecuencia, impedancia, relación entre sinal e ruído, etc.

(MP1098_12) CA2.2 Instaláronse os micrófonos e os accesorios mediante a utilización de soportes, pinzas e suspensores, con garantía de seguridade
durante a súa utilización.

(MP1098_12) CA2.3 Comprobouse o estado dos conmutadores de apagado, filtros, atenuadores e selectores de directividade dos micrófonos, para o seu
funcionamento.

(MP1098_12) CA2.4 Realizouse a conexión dos micrófonos e verificouse a súa operatividade, seguindo un protocolo de detección e corrección de fallos.

(MP1098_12) CA2.5 Axustouse o emprazamento e o direccionamento dos micrófonos respecto á fonte sonora e ao desenvolvemento da acción narrativa.

(MP1098_12) CA2.6 Procedeuse á colocación da microfonía en contacto co corpo de actores ou actrices e participantes, mediante micrófonos de diadema,
de gravata, pegados á cara, etc., e comprobouse a súa compatibilidade coas seccións de caracterización e vestiario.

(MP1098_12) CA2.7 Seleccionouse o formato de microfonía estéreo ou multicanle máis axeitado en función das características da fonte sonora que se
vaia gravar e das necesidades do proxecto.

(MP1098_12) CA3.1 Verificouse o funcionamento dos sistemas de gravación sonora, durante o proceso de gravación.

(MP1098_12) CA3.2 Seleccionouse o formato do ficheiro de audio, a calidade de gravación e a configuración mono, estéreo ou multicanle adecuada ao
proxecto.

(MP1098_12) CA3.3 Sincronizáronse os equipamentos de son respecto aos de imaxe, e os equipamentos dixitais entre eles, mediante a especificación de
equipamentos mestres e escravos, e a utilización dos códigos de tempo.

(MP1098_12) CA3.4 Realizouse a gravación do sinal de son axustando os niveis dos sinais e verificando a continuidade sonora.

(MP1098_12) CA3.5 Graváronse materiais sonoros de recurso para cubrir posibles carencias en fases posteriores da produción audiovisual.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1098_12) CA3.6 Validouse o sinal sonoro gravado mediante os sistemas de escoita máis adecuados e os equipamentos de medición dos parámetros
do sinal.

(MP1098_12) CA3.7 Xeráronse os partes de gravación dos documentos de audio, especificando contido, formato, calidade e outras incidencias
salientables.

(MP1098_12) CA3.8 Configuráronse e axustáronse os sistemas de monitoraxe de audio asegurándose de que cada membro do equipo reciba a necesaria
en cada caso.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1098_12) RA1 - Configura os equipamentos de radiofrecuencia en instalacións de son, asegurando unha correcta transmisión entre equipamentos
emisores e receptores.
(MP1098_22) RA2 - Realiza a captación e a mestura de programas radiofónicos e de televisión, creando, de ser o caso, premesturas e escenas,
axustando niveis, ecualizacións, panoramizacións e dinámicas, entre outros parámetros, de acordo cos obxectivos da produción.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1098_12) CA1.1 Axustouse a frecuencia de cada sistema de son sen fíos, para evitar posibles interferencias entre eles.

(MP1098_12) CA1.2 Comprobouse a posible existencia de interferencias externas en cada canle producidas por outros sistemas sen fíos (micrófonos,
monitorización no oído e equipamentos de intercomunicación).

(MP1098_12) CA1.3 Comprobouse a posible existencia de interferencias procedentes de equipamentos dixitais, computadores, teléfonos móbiles, etc.

(MP1098_12) CA1.4 Corrixíronse as interferencias mediante a reprogramación das frecuencias nas canles afectadas.

(MP1098_12) CA1.5 Axustáronse as ganancias de audio dos transmisores de petaca e de man, así como a ganancia de audio de saída do receptor.

(MP1098_12) CA1.6 Cumpriuse a normativa de radiodifusión en cada proceso levado a cabo.

(MP1098_12) CA1.7 Situáronse adecuadamente as antenas dos equipamentos de radiofrecuencia, de xeito que se reduzan as posibles perdas de sinal
que se puideran producir.

(MP1098_12) CA1.8 Distribuíuse ou amplificouse, en caso necesario, o sinal de radiofrecuencia, e comprobouse que o seu nivel sexa sempre o adecuado.

(MP1098_22) CA2.1 Desagregouse o guión técnico de son para televisión ou radiofónico atendendo á súa orde temporal, secuencial e expresiva.

(MP1098_22) CA2.2 Realizáronse os efectos de cuñas, cortinas e outros recursos, transmitindo o efecto narrativo e comunicativo desexado.

(MP1098_22) CA2.3 Preparáronse os materiais externos na orde preestablecida no guión para a súa reprodución segundo diferentes sistemas de
reprodución.

(MP1098_22) CA2.4 Realizouse a mestura dun programa de televisión dentro dos niveis adecuados para a súa emisión ou gravación, garantindo a
intelixibilidade de actores e actrices, presentadores e presentadoras, artistas e persoas invitadas, segundo os planos sonoros determinados no proxecto.

(MP1098_22) CA2.5 Realizouse a mestura dunha produción de radio dentro dos niveis adecuados para a súa emisión ou gravación, garantindo a
intelixibilidade de locutores e locutoras, actores e actrices, artistas e persoas invitadas, segundo os planos sonoros determinados no proxecto.

(MP1098_22) CA2.6 Direccionáronse as conexións exteriores (unidades móbiles, liñas RDSI, liñas telefónicas, etc.) a diversas áreas de produción do
programa de radio ou televisión.

(MP1098_22) CA2.7 Testáronse os sinais procedentes do exterior e corrixíronse os posibles problemas de fase, amplitude e retardos.

(MP1098_22) CA2.8 Calibrouse o nivel do sinal de audio nos equipamentos utilizando sinais patrón, seguindo os protocolos correspondentes para
asegurar un correcto nivel en toda a cadea do sinal de audio.
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MÍNIMOS EXIXIBLES

-Determinouse o micrófono máis adecuado ás necesidades comunicativas do proxecto, atendendo á súa directividade, sensibilidade, resposta en

frecuencia, impedancia, relación entre sinal e ruído, etc.

-Instaláronse os micrófonos e os accesorios mediante a utilización de soportes, pinzas e suspensores, con garantía de seguridade durante a súa

utilización.

-Comprobouse o estado dos conmutadores de apagado, filtros, atenuadores e selectores de directividade dos micrófonos, para o seu

funcionamento.

-Realizouse a conexión dos micrófonos e verificouse a súa operatividade, seguindo un protocolo de detección e corrección de fallos.

-Axustouse o emprazamento e o direccionamento dos micrófonos respecto á fonte sonora e ao desenvolvemento da acción narrativa.

-Preparáronse os materiais externos na orde preestablecida no guión para a súa reprodución segundo diferentes sistemas de reprodución.

-Realizouse a mestura dun programa de televisión dentro dos niveis adecuados para a súa emisión ou gravación, garantindo a intelixibilidade de

actores e actrices, presentadores e presentadoras, artistas e persoas invitadas, segundo os planos sonoros determinados no proxecto

-Desagregouse o guión técnico de son para televisión ou radiofónico atendendo á súa orde temporal, secuencial e expresiva

-Realizáronse os efectos de cuñas, cortinas e outros recursos, transmitindo o efecto narrativo e comunicativo desexado.

-Preparáronse os materiais externos na orde preestablecida no guión para a súa reprodución segundo diferentes sistemas de reprodución.

-Realizouse a mestura dunha produción de radio dentro dos niveis adecuados para a súa emisión ou gravación, garantindo a intelixibilidade de

locutores e locutoras, actores e actrices, artistas e persoas invitadas, segundo os planos sonoros determinados no proxecto.

-Calibrouse o nivel do sinal de audio nos equipamentos utilizando sinais patrón, seguindo os protocolos correspondentes para asegurar un correcto

nivel en toda a cadea do sinal de audio.

-Axustáronse e mantivéronse os sistemas de monitorización individual (auriculares e sistemas no oído de presentadores e presentadoras, persoas

invitadas, artistas, etc.).

-Axustáronse os sistemas de monitorización do equipo artístico e do equipamento técnico en estudios de radio, platós, sets ou unidades móbiles,

establecendo a configuración de envíos máis apropiada en cada caso: post-fader, pre-fader, n-1, etc.

-Verificouse a adecuada recepción do sinal de son captado nos departamentos técnicos de control de realización, locutorios, control de cámaras,

etc.

-Verificouse a intercomunicación continua e permanente do equipo técnico, presentadores e presentadoras, persoal de realización e equipo

artístico implicados na produción a través de talkback, intercom, mesas de dúplex, sistemas sen fíos, etc.

-Realizouse a comunicación mediante xestos acordados co resto do equipo en mensaxes tales como entradas, saídas, transicións, duración, ritmo,

etc., nas producións radiofónicas.

-Informouse o resto do equipo dos aspectos técnicos e artísticos salientables mediante a comunicación oral ou a través da elaboración de informes

de incidencias.

-Axustouse o sistema de monitoraxe para corrixir as posibles deficiencias acústicas do recinto, mellorando a súa calidade e evitando problemas

como realimentación, resonancias, etc.

Axustouse a frecuencia de cada sistema de son sen fíos, para evitar posibles interferencias entre eles.

-Comprobouse a posible existencia de interferencias externas en cada canle producidas por outros sistemas sen fíos (micrófonos, monitorización

no oído e equipamentos de intercomunicación).

-Comprobouse a posible existencia de interferencias procedentes de equipamentos dixitais, computadores, teléfonos móbiles, etc.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Corrixíronse as interferencias mediante a reprogramación das frecuencias nas canles afectadas.

-Axustáronse as ganancias de audio dos transmisores de petaca e de man, así como a ganancia de audio de saída do receptor.

-Cumpriuse a normativa de radiodifusión en cada proceso levado a cabo.

-Situáronse adecuadamente as antenas dos equipamentos de radiofrecuencia, de xeito que se reduzan as posibles perdas de sinal que se

puideran producir.

-Distribuíuse ou amplificouse, en caso necesario, o sinal de radiofrecuencia, e comprobouse que o seu nivel sexa sempre o adecuado.

-Verificouse o funcionamento dos sistemas de gravación sonora, durante o proceso de gravación.

-Seleccionouse o formato do ficheiro de audio, a calidade de gravación e a configuración mono, estéreo ou multicanle adecuada ao proxecto.

-Sincronizáronse os equipamentos de son respecto aos de imaxe, e os equipamentos dixitais entre eles, mediante a especificación de

equipamentos mestres e escravos, e a utilización dos códigos de tempo.

-Realizouse a gravación do sinal de son axustando os niveis dos sinais e verificando a continuidade sonora.

-Graváronse materiais sonoros de recurso para cubrir posibles carencias en fases posteriores da produción audiovisual.

-Validouse o sinal sonoro gravado mediante os sistemas de escoita máis adecuados e os equipamentos de medición dos parámetros do sinal.

-Xeráronse os partes de gravación dos documentos de audio, especificando contido, formato, calidade e outras incidencias salientables.

-Configuráronse e axustáronse os sistemas de monitoraxe de audio asegurándose de que cada membro do equipo reciba a necesaria en cada

caso.

-Procedeuse á colocación da microfonía en contacto co corpo de actores ou actrices e participantes, mediante micrófonos de diadema, de gravata,

pegados á cara, etc., e comprobouse a súa compatibilidade coas seccións de caracterización e vestiario.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para a cualificación temos en conta dúas probas, unha teórica baseada nunha serie de preguntas tipo test e de desenvolvemento, e unha serie de

exercicios prácticos onde se teñan que aplicar os procedementos relacionados cos mínimos exixibles. A proba teórica se realizará un día e, si se

supera, terase que realizar a parte práctica que pode constar de exercicios a desenvolver en varios días. Para presentarse a segunda parte

práctica é necesario sacar  unha puntación mínima de 5 na proba tipo test.

A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte

da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

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. Terá un peso do 50% na nota final.

O exame contará cunha parte tipo test de escolla múltiple, aplicándose penalizacións no caso de respostas incorrectas,  e una parte de preguntas

para desenvolver.

As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade, calculadora científica e bolígrafo azul ou negro.

Esta primeira parte da proba calificarase de cero a dez puntos.

Para a súa superación, as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.
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4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libres

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

- A proba consistirá na resolución dunha serie de exercicios prácticos que abranguen aqueles aspectos procedementais que derivan dos mínimos

esixibles nos que o alumno demostrará os coñecementos na captación de son, transmisión e recepción inalámbrica,  exercicios de son en radio,

exercicios de son en Tv e exercicios de son en produtos videográficos. Para elo, avaliarase o manexo do software de Radio, Pro tools e material de

captación de sonido (Tascam DR-40; Tascam Dr-100, Zoom F8, F6,H5) microfonía así como os coñecementos teórico prácticos do módulo e que

avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe.

- A parte práctica terá un peso do 50% da nota total.

- Esta segunda parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder superala.

- Para a resolución da proba, o centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma (ordenador co software

necesario para a resolución dos exercicios, pantalla e proxector de vídeo, etc...). O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro para aqueles

supostos prácticos nos que o precise.

- A duración para esta proba non será de máis de 120 minutos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1099 Control de son en directo 02021/2022 0140

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ALBERTO ALEJOS CASTRO,ROBERTO SANTIAGO PÉREZ RODRÍGUEZ,MACARENA PORTILLO VALDÉS
(Subst.),RAQUEL RAMOS SILVA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Axusta a mesa de FOH (front of house) e os procesadores de sinal, adaptando os axustes en función do tipo de aplicación e de proxecto de
espectáculo.
RA2 - Axusta os envíos a monitores e a resposta destes, asegurando unha cobertura uniforme en presión e frecuencia, e unha escoita libre de
realimentación, atendendo ao rider técnico e ás peticións dos músicos ou do equipo artístico durante os ensaios.
RA3 - Configura a microfonía e as escoitas no oído, supervisando a súa colocación para coidar os aspectos estéticos e operativos, e conformando os
sistemas de recepción e emisión, para lograr un resultado técnico óptimo.
RA4 - Realiza a mestura e o procesamento do audio durante o desenvolvemento en directo do espectáculo ou evento, respectando os seus obxectivos e
respondendo aos imprevistos que poidan xurdir.
RA5 - Avalía a achega técnica ao resultado artístico pretendido da configuración sonora, a operación dos equipamentos de son e o balance estilístico da
mestura, e elabora informes que reflictan os resultados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Comprobouse a agrupación de todas as entradas da mesa de mesturas, diferenciando os tipos de sinal, os instrumentos e as voces segundo o rider
ou documentación do proxecto.

CA1.2 Axustáronse os niveis dos sinais para asegurar unha boa relación entre sinal e ruído, e ausencia de distorsión.

CA1.4 Configuráronse os envíos a procesadores externos, inseríronse ou enviáronse por sistema auxiliar, logo de elixir os tipos de cable necesarios para
esta tarefa ou a asignación virtual, no caso de procesadores internos.

CA1.5 Axustáronse os parámetros dos procesadores de dinámica, frecuencia e tempo de sinal procesado (instrumentos musicais, voces e fontes
pregravadas).

CA1.7 Consignáronse sobre o rider ou a documentación do proxecto, se os houber, os cambios producidos na adaptación ás características concretas dos
equipamentos dispoñibles.

CA2.2 Configuráronse os envíos da mesa de mesturas aos monitores de escenario, para garantir unha escoita independente por cada destinatario que o
necesite (actores e actrices, músicos e músicas, cantantes, relatores e relatoras, etc.).

CA2.3 Realizouse unha premestura como referencia inicial para cada envío, cos sinais que se estimen necesarios e que serán susceptibles de
modificación durante as posteriores probas de son.

CA2.4 Axustouse a presión sonora de cada envío para asegurar o nivel axeitado para cada destinatario (actores e actrices, músicos e músicas, cantantes,
relatores e relatoras, etc.), garantindo que teñan unha referencia de escoita óptima.

CA2.5 Axustouse o rango dinámico da mestura de monitores, mediante o uso de procesadores de dinámica, para proporcionar un nivel de confort acústico
suficiente dentro do escenario.

CA2.6 Elimináronse as frecuencias que producen realimentación acústica no escenario, mediante o uso de diversas técnicas (selección e colocación da
microfonía apropiada, colocación dos monitores, modificación da resposta de frecuencia, aplicación de retardos, etc.).

CA3.1 Colocouse a microfonía e as escoitas no oído, logo de elixir os soportes que mellor conveñan e respectando as necesidades de maquillaxe e
vestiario, ou da execución dos instrumentos.

CA3.2 Aplicouse a técnica de captación que haxa que empregar (multimicrofónica, por seccións, pares estéreo separados ou coincidentes, etc.) e as súas
posibles combinacións, segundo a natureza e a colocación das fontes sonoras, os planos sonoros e as necesidades comunicativas do proxecto.

CA3.3 Realizouse o axuste, o procesamento e a ecualización de cada micrófono coa fonte sonora á que se asignara, mediante a súa comprobación de
xeito individual, por grupos e, finalmente, con todos os elementos á vez.

CA3.4 Deseñouse un sistema de recepción e envío que asegure a redundancia e a cobertura dos posibles imprevistos.

CA3.6 Planificouse o cambio de micrófonos, así como o proceso de acendemento e apagado dos emisores e dos receptores, e o cambio das súas
baterías, segundo o ensaiado na proba de son.

CA3.7 Distribuíuse correctamente o sinal de audio utilizando os equipamentos adecuados, e asegurouse o seu envío e a súa recepción correcta consonte
as necesidades da produción.

CA4.2 Monitorizáronse os sinais, primeiro individualmente, para comprobar que manteñan a calidade requirida, e logo combinados entre si, para asegurar
o cumprimento dos requisitos correctos de suma, tales como fase, nivel, distorsión, etc.

CA4.3 Modificáronse os parámetros dos procesadores de frecuencia, dinámica e tempo, para asegurar o mantemento da calidade dos sinais que o
requiran.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.7 Configurouse correctamente o envío dos sinais para permitir a súa gravación, axustando adecuadamente os equipamentos de gravación e
asegurándose de que se cumpran as necesidades do proxecto.

CA5.1 Avaliouse criticamente o desenvolvemento do evento e o seu resultado sonoro, identificáronse as partes en que a operación e a mestura poidan
mellorar, e propuxéronse accións para a súa resolución.

CA5.2 Valorouse a pertinencia das texturas sonoras conseguidas e a súa achega ao resultado artístico esperado.

CA5.3 Consignáronse os imprevistos xurdidos durante o desenvolvemento do evento e identificáronse as causas que os produciron para evitar a súa
repetición en operacións posteriores.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Axusta a mesa de FOH (front of house) e os procesadores de sinal, adaptando os axustes en función do tipo de aplicación e de proxecto de
espectáculo.
RA2 - Axusta os envíos a monitores e a resposta destes, asegurando unha cobertura uniforme en presión e frecuencia, e unha escoita libre de
realimentación, atendendo ao rider técnico e ás peticións dos músicos ou do equipo artístico durante os ensaios.
RA3 - Configura a microfonía e as escoitas no oído, supervisando a súa colocación para coidar os aspectos estéticos e operativos, e conformando os
sistemas de recepción e emisión, para lograr un resultado técnico óptimo.
RA4 - Realiza a mestura e o procesamento do audio durante o desenvolvemento en directo do espectáculo ou evento, respectando os seus obxectivos e
respondendo aos imprevistos que poidan xurdir.
RA5 - Avalía a achega técnica ao resultado artístico pretendido da configuración sonora, a operación dos equipamentos de son e o balance estilístico da
mestura, e elabora informes que reflictan os resultados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Comprobouse a agrupación de todas as entradas da mesa de mesturas, diferenciando os tipos de sinal, os instrumentos e as voces segundo o rider
ou documentación do proxecto.

CA1.2 Axustáronse os niveis dos sinais para asegurar unha boa relación entre sinal e ruído, e ausencia de distorsión.

CA1.3 Axustáronse auditivamente os filtros de paso alto e paso baixo nas canles de entrada de varios sons.

CA1.4 Configuráronse os envíos a procesadores externos, inseríronse ou enviáronse por sistema auxiliar, logo de elixir os tipos de cable necesarios para
esta tarefa ou a asignación virtual, no caso de procesadores internos.

CA1.5 Axustáronse os parámetros dos procesadores de dinámica, frecuencia e tempo de sinal procesado (instrumentos musicais, voces e fontes
pregravadas).

CA1.6 Avaliouse auditivamente a calidade da mestura de sinais de audio, tendo en conta o balance entre as fontes sonoras, en nivel e frecuencia.

CA1.7 Consignáronse sobre o rider ou a documentación do proxecto, se os houber, os cambios producidos na adaptación ás características concretas dos
equipamentos dispoñibles.
 CA1.8 Tívose rigor e coidado durante a operación da mesa FOH e dos procesadores de sinais.

CA2.1 Colocáronse os monitores segundo a documentación técnica do proxecto, co fin de garantir a escoita independente por cada destinatario (actores e
actrices, músicos e músicas, cantantes, relatores e relatoras, etc.).

CA2.2 Configuráronse os envíos da mesa de mesturas aos monitores de escenario, para garantir unha escoita independente por cada destinatario que o
necesite (actores e actrices, músicos e músicas, cantantes, relatores e relatoras, etc.).

CA2.3 Realizouse unha premestura como referencia inicial para cada envío, cos sinais que se estimen necesarios e que serán susceptibles de
modificación durante as posteriores probas de son.

CA2.4 Axustouse a presión sonora de cada envío para asegurar o nivel axeitado para cada destinatario (actores e actrices, músicos e músicas, cantantes,
relatores e relatoras, etc.), garantindo que teñan unha referencia de escoita óptima.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.5 Axustouse o rango dinámico da mestura de monitores, mediante o uso de procesadores de dinámica, para proporcionar un nivel de confort acústico
suficiente dentro do escenario.

CA2.6 Elimináronse as frecuencias que producen realimentación acústica no escenario, mediante o uso de diversas técnicas (selección e colocación da
microfonía apropiada, colocación dos monitores, modificación da resposta de frecuencia, aplicación de retardos, etc.).
 CA2.7 Tívose rigor e coidado durante a manipulación da mesa de monitores e os sistemas de monitoraxe.

CA3.1 Colocouse a microfonía e as escoitas no oído, logo de elixir os soportes que mellor conveñan e respectando as necesidades de maquillaxe e
vestiario, ou da execución dos instrumentos.

CA3.2 Aplicouse a técnica de captación que haxa que empregar (multimicrofónica, por seccións, pares estéreo separados ou coincidentes, etc.) e as súas
posibles combinacións, segundo a natureza e a colocación das fontes sonoras, os planos sonoros e as necesidades comunicativas do proxecto.

CA3.3 Realizouse o axuste, o procesamento e a ecualización de cada micrófono coa fonte sonora á que se asignara, mediante a súa comprobación de
xeito individual, por grupos e, finalmente, con todos os elementos á vez.

CA3.4 Deseñouse un sistema de recepción e envío que asegure a redundancia e a cobertura dos posibles imprevistos.

CA3.5 Probouse todo o sistema para asegurar a recepción e o envío adecuados do sinal, e comprobouse que non haxa zonas de sombra nin
interferencias.

CA3.6 Planificouse o cambio de micrófonos, así como o proceso de acendemento e apagado dos emisores e dos receptores, e o cambio das súas
baterías, segundo o ensaiado na proba de son.

CA3.7 Distribuíuse correctamente o sinal de audio utilizando os equipamentos adecuados, e asegurouse o seu envío e a súa recepción correcta consonte
as necesidades da produción.
 CA3.8 Tívose rigor e coidado na manipulación e mantemento do equipamento e materiais de microfonía e escoitas no oído.

CA4.1 Mesturáronse os sinais en FOH para lograr un balance estilístico axeitado, silenciando as fontes sonoras que non interveñan e dándolle unha maior
énfase ás que o necesiten en cada pasaxe do evento.

CA4.2 Monitorizáronse os sinais, primeiro individualmente, para comprobar que manteñan a calidade requirida, e logo combinados entre si, para asegurar
o cumprimento dos requisitos correctos de suma, tales como fase, nivel, distorsión, etc.

CA4.3 Modificáronse os parámetros dos procesadores de frecuencia, dinámica e tempo, para asegurar o mantemento da calidade dos sinais que o
requiran.

CA4.4 Efectuouse a captación e a mestura do son en directo, asegurando a continuidade sonora e audiovisual entre as escenas ou os bloques.

CA4.5 Arranxáronse os imprevistos xurdidos durante o control do evento, compensando os cambios bruscos de nivel producidos pola manipulación da
microfonía, os fallos ou as desconexións fortuítas dalgúns equipamentos ou instrumentos musicais, as variacións do nivel de ruído ambiental, etc.

CA4.6 Reproducíronse de xeito ordenado as secuencias de sons pregravados (efectos e músicas), asegurando a súa integración natural no espectáculo.

CA4.7 Configurouse correctamente o envío dos sinais para permitir a súa gravación, axustando adecuadamente os equipamentos de gravación e
asegurándose de que se cumpran as necesidades do proxecto.

CA5.1 Avaliouse criticamente o desenvolvemento do evento e o seu resultado sonoro, identificáronse as partes en que a operación e a mestura poidan
mellorar, e propuxéronse accións para a súa resolución.

CA5.2 Valorouse a pertinencia das texturas sonoras conseguidas e a súa achega ao resultado artístico esperado.

CA5.3 Consignáronse os imprevistos xurdidos durante o desenvolvemento do evento e identificáronse as causas que os produciron para evitar a súa
repetición en operacións posteriores.

CA5.4 Elaborouse un informe documental sobre as incidencias xurdidas no desenvolvemento do evento e propuxéronse alternativas e solucións que
poidan axudar a mellorar o resultado sonoro global, na repetición dese mesmo proxecto ou noutros proxectos posteriores.

CA5.5 Etiquetouse, clasificouse e arquivouse o material sonoro utilizado en calquera dos seus formatos, así como as gravacións de cada parte do evento,
asegurando a súa accesibilidade e a súa recuperación para o seu emprego en futuros proxectos.
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Co fin de garantir o dereito a ser avaliado con plena obxectividade, nesta programación recolléronse os criterios de avaliación que serán aplicados

para evidenciar a adquisición das capacidades establecidas no currículo.

A continuación, recollemos o nivel mínimo (expresado tamén como criterios de avaliación) que se considera suficiente para acadar a avaliación

positiva (artigo 23 apartado 4 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula o desenvolvemento, avaliación e acreditación académica do

alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial e artigo 48.4 do Decreto 114/2010):

- Comprobar a agrupación de todas as entradas da mesa de mesturas, diferenciando os tipos de sinal, os instrumentos e as voces segundo o rider

ou documentación do proxecto.

- Axustar os niveis dos sinais para asegurar unha boa relación entre sinal e ruído, e ausencia de distorsión.

- Axustar auditivamente os filtros de paso alto e paso baixo nas canles de entrada de varios sons.

- Configurar os envíos a procesadores externos, inserítándoos ou enviándoos por sistema auxiliar, logo de elixir os tipos de cable necesarios para

esta tarefa ou a asignación virtual, no caso de procesadores internos.

- Axustar os parámetros dos procesadores de dinámica, frecuencia e tempo de sinal procesado (instrumentos musicais, voces e fontes

pregravadas).

- Ter rigor e coidado durante a operación da mesa FOH e dos procesadores de sinais.

- Colocar os monitores segundo a documentación técnica do proxecto, co fin de garantir a escoita independente por cada destinatario (actores e

actrices, músicos e músicas, cantantes, relatores e relatoras, etc.).

- Realizar unha premestura como referencia inicial para cada envío, cos sinais que se estimen necesarios e que serán susceptibles de modificación

durante as posteriores probas de son.

- Configurar os envíos da mesa de mesturas aos monitores de escenario, para garantir unha escoita independente por cada destinatario que o

necesite (actores e actrices, músicos e músicas, cantantes, relatores e relatoras, etc.).

- Axustar a presión sonora de cada envío para asegurar o nivel axeitado para cada destinatario (actores e actrices, músicos e músicas, cantantes,

relatores e relatoras, etc.), garantindo que teñan unha referencia de escoita óptima.

- Eliminar as frecuencias que producen realimentación acústica no escenario, mediante o uso de diversas técnicas (selección e colocación da

microfonía apropiada, colocación dos monitores, modificación da resposta de frecuencia, aplicación de retardos, etc.).

- Ter rigor e coidado durante a manipulación da mesa de monitores e os sistemas de monitoraxe.

- Colocar a microfonía e as escoitas no oído, logo de elixir os soportes que mellor conveñan e respectando as necesidades de maquillaxe e

vestiario, ou da execución dos instrumentos.

- Aplicar a técnica de captación que haxa que empregar (multimicrofónica, por seccións, pares estéreo separados ou coincidentes, etc.) e as súas

posibles combinacións, segundo a natureza e a colocación das fontes sonoras, os planos sonoros e as necesidades comunicativas do proxecto.

- Realizar o axuste, o procesamento e a ecualización de cada micrófono coa fonte sonora á que se asignara, mediante a súa comprobación de

xeito individual, por grupos e, finalmente, con todos os elementos á vez.

- Probar todo o sistema para asegurar a recepción e o envío adecuados do sinal, comprobando que non haxa zonas de sombra nin interferencias.

- Distribuír correctamente o sinal de audio utilizando os equipamentos adecuados, asegurando o seu envío e a súa recepción correcta consonte as

necesidades da producción.

- Ter rigor e coidado na manipulación e mantemento do equipamento e materiais de microfonía e escoitas no oído.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Mesturar os sinais en FOH para lograr un balance estilístico axeitado, silenciando as fontes sonoras que non interveñan e dándolle unha maior

énfase ás que o necesiten en cada pasaxe do evento.

- Monitorizar os sinais, primeiro individualmente, para comprobar que manteñan a calidade requirida, e logo combinados entre si, para asegurar o

cumprimento dos requisitos correctos de suma, tales como fase, nivel, distorsión, etc.

- Modificar os parámetros dos procesadores de frecuencia, dinámica e tempo, para asegurar o mantemento da calidade dos sinais que o requiran.

- Efectuar a captación e a mestura do son en directo, asegurando a continuidade sonora e audiovisual entre as escenas ou os bloques.

- Configurar correctamente o envío dos sinais para permitir a súa gravación, axustando adecuadamente os equipamentos de gravación e

asegurándose de que se cumpran as necesidades do proxecto.

- Consignar os imprevistos xurdidos durante o desenvolvemento do evento e identificar as causas que os produciron para evitar a súa repetición en

operacións posteriores.

- Etiquetar, clasificar e arquivar o material sonoro utilizado en calquera dos seus formatos, así como as gravacións de cada parte do evento,

asegurando a súa accesibilidade e a súa recuperación para o seu emprego en futuros proyectos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para a cualificación temos en conta dúas probas, unha teórica baseada nunha serie de preguntas tipo test e de desenvolvemento, e unha serie de

exercicios prácticos onde se teñan que aplicar os procedementos relacionados cos mínimos exixibles. A proba teórica se realizará un día e, si se

supera, terase que realizar a parte práctica que pode constar de exercicios a desenvolver en varios días. Para presentarse a segunda parte

práctica é necesario sacar  unha puntación mínima de 5 na proba tipo test.

A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte

da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba terá carácter eliminatorio e consistirá nun exame escrito que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

O exame contará cunha parte tipo test de escolla múltiple, aplicándose penalizacións no caso de respostas incorrectas,  e una parte de preguntas

para desenvolver.

As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade, calculadora científica e bolígrafo azul ou negro.

Esta primeira parte da proba calificarase de cero a dez puntos.

Para a súa superación, as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación expoñerán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de

anuncios do centro.

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superaran a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

A segunda parte da proba consistirá no desenvolvemento de distintos supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente

significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta segunda parte.
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As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade e bolígrafo azul ou negro.

As persoas aspirantes serán calificadas nesta segunda parte da proba de cero a dez puntos.

Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

A nota desta proba será o 50% da nota final en caso de superarse.

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 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1100 Gravación en estudio 02021/2022 0175

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MÓNICA CAMBA ÁLVAREZ,ROBERTO SANTIAGO PÉREZ RODRÍGUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Axusta os sistemas de monitorización e intercomunicación do estudio, para posibilitar unha adecuada escoita por parte do equipo técnico e artístico
da produción.
RA2 - Realiza a captación sonora no estudio de gravación, para o que selecciona os equipamentos e aplica as técnicas de captación máis adecuadas, de
acordo coas características técnicas e artísticas do proxecto.
RA3 - Realiza a gravación multipista de son en estudio, tendo en conta a relación entre as necesidades comunicativas do proxecto e os recursos
dispoñibles.
RA4 - Realiza o conexión e a configuración de dispositivos, a edición de eventos e a sincronización relacionados co contorno MIDI, aplicando as
especificacións do protocolo MIDI.
RA5 - Adapta as características sonoras dos sinais captados ás necesidades técnicas e expresivas da produción mediante a mestura, o procesamento e a
edición, con valoración dos códigos expresivos da linguaxe sonora e musical.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Elixiuse o sistema de monitorización de entre a gama dispoñible (campo próximo, campo afastado, subgraves, etc.) na cabina de control do estudio,
para procurar a máxima fidelidade durante a escoita.

CA1.3 Estableceuse o volume de audición máis adecuado para a escoita, tanto na cabina de control como na monitorización das persoas que fagan a
interpretación musical, evitando danos auditivos.

CA1.4 Comprobouse o estado e a configuración do retorno de audio ou outros sistemas de comunicación, para lles poder transmitir suxestións e ordes ás
persoas presentes no estudio que interpreten a musica ou fagan a locución.
CA1.7 Comprobáronse os valores das magnitudes e dos parámetros do sinal a través de instrumentos de medida como VU-metros, picómetros, medidores
de fase, espectrógrafos, etc., para a análise do sinal sonoro, mellorando os resultados sonoros para se adaptar aos requisitos técnicos e expresivos do
proxecto.
CA1.8 Detectáronse e arranxáronse os problemas de conexións, ruídos e fallos no sinal, cambiando ou reparando (de ser posible) os elementos
defectuosos.

CA2.2 Seleccionouse o contexto máis acaído para a gravación, segundo as características acústicas do espazo e de acordo cos obxectivos artísticos do
proxecto.

CA2.3 Deseñouse a estratexia de captación, seleccionando e axustando micrófonos, previos de micrófono, soportes, accesorios, entradas de liña, etc.

CA2.4 Corrixíronse os problemas de fase derivados da captación multimicrofónica mediante o axuste da colocación e do direccionamento dos micrófonos,
ou mediante o uso de inversores de fase, liñas de retardo, etc.

CA2.5 Establecéronse os protocolos de detección de problemas (comprobación da conexión, do cableamento e do estado dos equipamentos), para
arranxar as incidencias na captación.

CA3.1 Elixiuse e estableceuse a estratexia da produción máis axeitada de entre as alternativas posibles, determinando a orde dos ítems que se vaian
gravar e a secuencia óptima das accións que cumpra realizar.

CA3.2 Seleccionáronse, configuráronse, axustáronse e sincronizáronse os equipamentos que interveñen na gravación multipista.

CA3.3 Determináronse as características técnicas da gravación dun proxecto de son (formato, frecuencia de mostraxe, resolución, número de pistas,
axuste de metrónomo, partituras, etc.).

CA3.4 Axustáronse os sinais de entrada a cada pista e os parámetros do gravador para proceder á gravación, perseguindo a optimización da relación
entre sinal e ruído, pero tendo en conta o nivel relativo do material sonoro que se vai gravar, de acordo coa natureza analóxica ou dixital dos elementos.

CA4.1 Determináronse os equipamentos MIDI de sincronización, dispositivos controladores, instrumentos musicais, módulos de son, sintetizadores,
reloxos e demais elementos necesarios na produción, e procedeuse á súa interconexión e configuración.

CA4.4 Creáronse e configuráronse pistas para a gravación de eventos producidos por instrumentos e outros dispositivos MIDI.

CA4.6 Xestionáronse os arquivos MIDI para o seu almacenamento e a súa conversión, importación e exportación entre aplicacións informáticas.

CA4.7 Detecta fallos ou erros na transmisión de datos MIDI, identifícaos e arránxaos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.1 Consideráronse todos os recursos expresivos para a realización da mestura, o procesamento e a edición da produción, axustando os parámetros en
busca dun resultado equilibrado e coherente cos obxectivos marcados.

CA5.3 Determinouse o enrutamento do sinal dentro da cadea de procesos mediante o patch-pannel ou matrices, de xeito que se garanta a calidade técnica
da produción.

CA5.4 Axustáronse os sinais de entrada e saída dos procesadores, así como a proporción e o tipo de procesamento do sinal.

CA5.6 Panoramizáronse os sinais para obter o panorama estereofónico ou multicanle da mestura desexada.

CA5.7 Exportáronse e gardáronse as mesturas finais da produción no formato máis apropiado para a súa posterior masterización, e cubriuse
correctamente toda a documentación técnica, os partes de gravación e de mestura, e os patróns necesarios para a identificación, o almacenamento e o
tratamento posterior correctos do material gravado e mesturado.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Axusta os sistemas de monitorización e intercomunicación do estudio, para posibilitar unha adecuada escoita por parte do equipo técnico e artístico
da produción.
RA2 - Realiza a captación sonora no estudio de gravación, para o que selecciona os equipamentos e aplica as técnicas de captación máis adecuadas, de
acordo coas características técnicas e artísticas do proxecto.
RA3 - Realiza a gravación multipista de son en estudio, tendo en conta a relación entre as necesidades comunicativas do proxecto e os recursos
dispoñibles.
RA4 - Realiza o conexión e a configuración de dispositivos, a edición de eventos e a sincronización relacionados co contorno MIDI, aplicando as
especificacións do protocolo MIDI.
RA5 - Adapta as características sonoras dos sinais captados ás necesidades técnicas e expresivas da produción mediante a mestura, o procesamento e a
edición, con valoración dos códigos expresivos da linguaxe sonora e musical.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Axustáronse os sistemas de monitorización para as persoas que fagan a interpretación musical ou a locución, procurando proporcionarlles a escoita
máis intelixible e cómoda posible.

CA1.3 Estableceuse o volume de audición máis adecuado para a escoita, tanto na cabina de control como na monitorización das persoas que fagan a
interpretación musical, evitando danos auditivos.

CA1.4 Comprobouse o estado e a configuración do retorno de audio ou outros sistemas de comunicación, para lles poder transmitir suxestións e ordes ás
persoas presentes no estudio que interpreten a musica ou fagan a locución.

CA1.5 Posibilitouse a comunicación coa cabina de control das persoas que fagan a interpretación músico-vocal ou a locución, dispondo cuantos
micrófonos sexan necesarios para recibir as súas indicacións e observacións.

CA1.6 Estableceuse un estilo de comunicación coas persoas que fagan a interpretación musical ou a locución, que contribúa á mellora das operacións
profesionais.
CA1.7 Comprobáronse os valores das magnitudes e dos parámetros do sinal a través de instrumentos de medida como VU-metros, picómetros, medidores
de fase, espectrógrafos, etc., para a análise do sinal sonoro, mellorando os resultados sonoros para se adaptar aos requisitos técnicos e expresivos do
proxecto.
CA1.8 Detectáronse e arranxáronse os problemas de conexións, ruídos e fallos no sinal, cambiando ou reparando (de ser posible) os elementos
defectuosos.

CA2.1 Optimizouse o timbre, a afinación e outras características sonoras da fonte sonora que cumpra captar.

CA2.2 Seleccionouse o contexto máis acaído para a gravación, segundo as características acústicas do espazo e de acordo cos obxectivos artísticos do
proxecto.

CA2.3 Deseñouse a estratexia de captación, seleccionando e axustando micrófonos, previos de micrófono, soportes, accesorios, entradas de liña, etc.

CA2.4 Corrixíronse os problemas de fase derivados da captación multimicrofónica mediante o axuste da colocación e do direccionamento dos micrófonos,
ou mediante o uso de inversores de fase, liñas de retardo, etc.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.5 Establecéronse os protocolos de detección de problemas (comprobación da conexión, do cableamento e do estado dos equipamentos), para
arranxar as incidencias na captación.

CA3.1 Elixiuse e estableceuse a estratexia da produción máis axeitada de entre as alternativas posibles, determinando a orde dos ítems que se vaian
gravar e a secuencia óptima das accións que cumpra realizar.

CA3.2 Seleccionáronse, configuráronse, axustáronse e sincronizáronse os equipamentos que interveñen na gravación multipista.

CA3.3 Determináronse as características técnicas da gravación dun proxecto de son (formato, frecuencia de mostraxe, resolución, número de pistas,
axuste de metrónomo, partituras, etc.).

CA3.4 Axustáronse os sinais de entrada a cada pista e os parámetros do gravador para proceder á gravación, perseguindo a optimización da relación
entre sinal e ruído, pero tendo en conta o nivel relativo do material sonoro que se vai gravar, de acordo coa natureza analóxica ou dixital dos elementos.

CA3.5 Procedeuse á gravación secuencial das familias ou dos grupos de instrumentos, os timbres, as voces ou os elementos sonoros, segundo o plan.

CA3.6 Realizouse o control de calidade do sinal sonoro gravado, e solicitouse a súa repetición cando non se cumpran os obxectivos técnicos ou artísticos
esixidos no proxecto.

CA3.7 Almacenouse o material gravado e identificouse segundo os códigos establecidos na documentación técnica do proxecto de son.

CA3.8 Cubriuse o parte de gravación das tomas, onde se especificaron os aspectos técnicos que o caracterizan (identificación de pistas, duración, efectos,
etc.).

CA4.1 Determináronse os equipamentos MIDI de sincronización, dispositivos controladores, instrumentos musicais, módulos de son, sintetizadores,
reloxos e demais elementos necesarios na produción, e procedeuse á súa interconexión e configuración.

CA4.2 Instaláronse e configuráronse aplicacións de software MIDI como secuenciadores, instrumentos virtuais, efectos MIDI, xestión de códigos de tempo,
etc., e axustáronse os seus parámetros.

CA4.3 Configuráronse as entradas e saídas das pistas MIDI do secuenciador e asignáronse as canles MIDI.

CA4.4 Creáronse e configuráronse pistas para a gravación de eventos producidos por instrumentos e outros dispositivos MIDI.

CA4.5 Procedeuse á edición e á automatización dos eventos MIDI no secuenciador, atendendo a partituras ou outras especificacións.

CA4.6 Xestionáronse os arquivos MIDI para o seu almacenamento e a súa conversión, importación e exportación entre aplicacións informáticas.

CA4.7 Detecta fallos ou erros na transmisión de datos MIDI, identifícaos e arránxaos.

CA5.1 Consideráronse todos os recursos expresivos para a realización da mestura, o procesamento e a edición da produción, axustando os parámetros en
busca dun resultado equilibrado e coherente cos obxectivos marcados.

CA5.2 Conectáronse e axustáronse os equipamentos de mestura, procesamento e automatización do sinal.

CA5.3 Determinouse o enrutamento do sinal dentro da cadea de procesos mediante o patch-pannel ou matrices, de xeito que se garanta a calidade técnica
da produción.

CA5.4 Axustáronse os sinais de entrada e saída dos procesadores, así como a proporción e o tipo de procesamento do sinal.

CA5.5 Fíxose uso das ferramentas de automatización para un maior control de procesamento.

CA5.6 Panoramizáronse os sinais para obter o panorama estereofónico ou multicanle da mestura desexada.

CA5.7 Exportáronse e gardáronse as mesturas finais da produción no formato máis apropiado para a súa posterior masterización, e cubriuse
correctamente toda a documentación técnica, os partes de gravación e de mestura, e os patróns necesarios para a identificación, o almacenamento e o
tratamento posterior correctos do material gravado e mesturado.
CA5.8 Realizáronse as escoitas analíticas pertinentes, con ou sen a persoa responsable da produción, líder do grupo ou responsable da gravación, e
determinouse o grao de adecuación do resultado final aos obxectivos previstos.
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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA

- Elixir o sistema de monitorización axeitado para procurar a máxima fidelidade durante a escoita.

- Axustar os sistemas de monitorización para as persoas que fagan a interpretación musical ou a locución,  proporcionándolles unha escoita

intelixible e cómoda.

- Establecer o volume de audición máis adecuado para a escoita, tanto na cabina de control como na monitorización das persoas que fagan a

interpretación musical, evitando danos auditivos.

- Comprobar o estado e a configuración do retorno de audio ou outros sistemas de comunicación, para lles poder transmitir suxestións e ordes ás

persoas presentes no estudio que interpreten a musica ou fagan a locución.

- Posibilitar a comunicación coa cabina de control das persoas que fagan a interpretación músico-vocal ou a locución.

- Comprobar os valores das magnitudes e dos parámetros do sinal a través de instrumentos de medida como VU-metros, picómetros, medidores

de fase, espectrógrafos, etc., para a análise do sinal sonoro, mellorando os resultados sonoros para se adaptar aos requisitos técnicos e

expresivos do proxecto.

- Detectar e arranxar os problemas de conexións, ruídos e fallos no sinal.

- Optimizar o timbre, a afinación e outras características sonoras da fonte sonora que cumpra captar.

- Seleccionar o contexto máis acaído para a gravación, por acústica e por obxectivos artísticos.

- Deseñar a estratexia de captación, seleccionando e axustando micrófonos, previos de micrófono, soportes, accesorios, entradas de liña, etc.

- Corrixir os problemas de fase derivados da captación multimicrofónica.

- Establecer os protocolos de detección de problemas para arranxar as incidencias na captación.

- Elixir e establecer a estratexia da produción máis axeitada, determinando a orde dos ítems que se vaian gravar e a secuencia óptima das accións

que cumpra realizar.

- Seleccionar, configurar, axustar e sincronizar os elementos que interveñen na gravación multipista.

- Determinar as características técnicas da gravación dun proxecto de son.

- Axustar os sinais de entrada a cada pista e os parámetros do gravador para proceder á gravación, optimizando a relación entre sinal e ruído e

tendo en conta o nivel relativo do material sonoro que se vai gravar.

- Proceder á gravación secuencial das familias ou dos grupos de instrumentos, os timbres, as voces ou os elementos sonoros, segundo o plan.

- Realizar o control de calidade do sinal sonoro gravado e repetir cando non se cumpran os obxectivos técnicos ou artísticos esixidos no proxecto.

- Almacenar o material gravado e identificalo segundo os códigos establecidos na documentación técnica do proxecto de son.

- Determinar os equipamentos MIDI de sincronización, dispositivos controladores, instrumentos musicais, módulos de son, sintetizadores, reloxos e

demais elementos necesarios na produción, así como a súa interconexión e configuración.

- Configurar as entradas e saídas das pistas MIDI do secuenciador e asignar as canles MIDI.

- Crear e configurar pistas para a gravación de eventos producidos por instrumentos e outros dispositivos MIDI.

- Proceder á edición e á automatización dos eventos MIDI no secuenciador.

- Xestionar os arquivos MIDI para o seu almacenamento e a súa conversión, importación e exportación entre aplicacións informáticas.

- Considerar todos os recursos expresivos para a realización da mestura, procesamento e a edición da produción, para obter un resultado

equilibrado e coherente cos obxectivos marcados.

- Conectar e axustar os equipamentos de mestura, procesamento e automatización do sinal.

- Determinar o enrutamento do sinal dentro da cadea de procesos mediante patch-pannel ou matrices.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Axustar os sinais de entrada e saída dos procesadores, así como a proporción e o tipo de procesamento do sinal.

- Utilizar as ferramentas de automatización para un maior control de procesamento.

- Panoramizar os sinais para obter o panorama estereofónico ou multicanle da mestura desexada.

- Exportar e gardar as mesturas finais da produción no formato máis axeitado para a súa posterior masterización, cubrindo correctamente toda a

documentación técnica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Primeira proba:

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte. As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade e bolígrafo azul ou

negro.

Esta primeira parte da proba calificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntación igual

ou superior a cinco puntos.

Segunda proba:

As persoas aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento dunha proba práctica que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na

programación para esta parte. As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade e bolígrafo azul ou negro.

O profesor do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas

deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As persoas que non superasen a primeira parte da proba serán calificadas cun

cero nesta segunda parte.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba terá carácter eliminatorio e consistirá nun exame escrito que constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os

contidos curriculares do módulo e que terá un peso do 50% da nota final.  As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de

identidade e bolígrafo azul ou negro.

A proba constará de dous bloques:

- O primeiro bloque está formado por 50 preguntas tipo test de resposta única, cun valor de 5 puntos. Cada pregunta correcta valorarse con 0,1

puntos e as incorrectas con -0,1 puntos.

- O segundo bloque está formado por 5 preguntas a desenvolver, cun valor de 5 puntos.

Esta primeira parte da proba calificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación, as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual

ou superior a cinco puntos e poder realizar a segunda parte da proba.

Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación expoñerán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de

anuncios do centro.

- 6 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superaran a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

A segunda parte da proba consistirá no desenvolvemento ducha serie de exercicios prácticos nos que o alumno demostrará os coñecementos no

uso e manexo de Protools, así como os coñecementos teórico-prácticos do módulo sobre captación, edición, mestura e masterización. As persoas

candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade e bolígrafo azul ou negro.

Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. Aquelas persoas que non

superasen a primeira parte da proba, serán calificadas cunha cualificación de 0 nesta segunda parte da proba.

A parte práctica terá un peso do 50% da cualificación total da proba.

Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación expoñerán as puntuacións obtidas no taboleiro de anuncios do centro.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1101 Axustes de sistemas de sonorización 02021/2022 087

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ARTURO BERMEJO RUBIO,JOSÉ MANUEL DÍEZ RIVERA,EVA MARÍA ESTÉVEZ LORENZO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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 adaptación dun deseño preliminar de son a un espazo acoutado, tendo en conta a relación entre a información extraída da documentación
do proxecto e a aplicación de técnicas de mellora do sistema.

RA2 - Realiza o axuste dos subsistemas de son, analizando a documentación do proxecto e aplicando técnicas de axuste do sinal de audio.

RA3 - Avalía a resposta do sistema de son no espazo acoutado, e xustifica a elección dun ou outro sistema de análise e do procedemento de medida, para
garantir o axuste correcto do sistema

RA4 - Axusta a resposta do sistema de son aos condicionantes do espazo acoutado, aplicando técnicas de mellora de sistemas de son.

RA5 - Comproba a posta en marcha do funcionamento dunha instalación fixa de sonorización, avaliando o comportamento do sistema, e documenta o
proxecto de entrega.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Dispuxéronse os arrays dos altofalantes nos planos do deseño técnico do espazo que haxa que sonorizar, avaliando as interaccións acústicas
positivas e negativas producidas entre os altofalantes, sistemas ou subsistemas, nomeadamente nas zonas de solapamento.

CA1.3 Valoráronse as causas e as solucións para eliminar un eco nun espazo acoutado, identificando o seu lugar de procedencia mediante escoita.

CA1.4 Realizouse a predición da resposta dos equipamentos de captación e reprodución do son no espazo que se vaia sonorizar, mediante a aplicación
de programas de simulación e modelización.

CA2.3 Axustouse a estrutura de ganancia de entrada e saída do procesador, asegurando a óptima relación entre sinal e ruído do sistema de sonorización.

CA2.5 Corrixíronse mediante escoita intelixente os desaxustes de nivel entre os subsistemas de son.

CA3.5 Xustificáronse as colocacións dos micrófonos de medición acústica, segundo o tipo de medición, a partir da valoración das características do
deseño do sistema de son e do espazo acoutado.

CA3.6 Avaliáronse os trazados de resposta de fase, frecuencia e coherencia na medición do sistema, para mellorar a reprodución do sistema de
sonorización nos aspectos debidos ás reflexións arquitectónicas do son, á interacción entre subsistemas e á contaminación acústica ambiental.

CA3.7 Mediuse a resposta acústica dos altofalantes do sistema de sonorización nos seus eixes e no ángulo de límite de cobertura, mediante o emprego
dun analizador FFT de medición de transformada rápida de Fourier (FFT) de dobre canle.
CA3.8 Mediuse a resposta en frecuencia e fase dun sistema de son e dun equipamento electrónico (mesa de mesturas, ecualizador, procesador, etc.),
empregando un analizador con función de transferencia de dobre canle, e contrastáronse os resultados con sinais de distintos tipos, tales como ruído rosa,
música e voz, etc.
CA4.1 Realizouse a medición da resposta de frecuencia de instrumentos musicais acústicos (de vento, corda e percusión), utilizando un analizador en
tempo real (RTA), e determinouse o seu largo de banda e o ruído de fondo ambiental.

CA4.2 Realizouse a medición da resposta de frecuencia no tempo dun programa musical, utilizando un espectroscopio e eliminando o ruído de fondo
ambiental.

CA4.3 Mediuse e identificouse a frecuencia de realimentación producida entre un micrófono e un sistema de altofalantes, mediante o emprego dun
espectroscopio.

CA4.4 Realizouse o axuste de retardo entre dous altofalantes, utilizando un analizador FFT de dobre canle e comprobando auditivamente in situ o
resultado.

CA4.5 Realizouse o axuste de ecualización, individualmente e en comportamento combinado, entre dous subsistemas de altofalantes anexos, utilizando un
analizador FFT de dobre canle e arranxando as anomalías na resposta de frecuencia da reprodución.

CA4.6 Adaptouse o deseño técnico previo do sistema de sonorización ao espazo e ao tipo de evento que cumpra sonorizar, igualando en amplitude e fase
a resposta acústica do sistema, e homoxeneizando a resposta acústica dirixida ao público.

CA4.7 Comprobáronse auditivamente, nun espazo acoutado, os lugares onde o filtro de peite causado pola interacción entre dous altofalantes ten o seu
pico e a súa cancelación para distintas frecuencias.

CA5.1 Estableceuse un sistema de verificación e corrección das anomalías da posta en marcha dunha instalación fixa de sonorización (comprobación dos
sistemas, comprobación dos axustes e aliñamento, detección de avarías e protocolos de posta en marcha).
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.2 Comprobouse e contrastouse coa documentación do sistema do deseño orixinal a adecuación da corrente eléctrica, da montaxe dos equipamentos
nos racks e do estado e a conexión do cableamento entre equipamentos, dunha instalación fixa de sonorización.

CA5.3 Verificouse mediante comprobación auditiva a colocación, a angulación e a orientación dos sistemas de altofalantes, e detectouse calquera
anomalía que inflúa na cobertura sonora e no cumprimento das condicións técnicas do sistema.

CA5.6 Documentouse a posta en marcha dun sistema de sonorización, reflectindo nos manuais, diagramas de conexión, diagramas de bloques e planos
todos os cambios e modificacións producidas durante a verificación.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a adaptación dun deseño preliminar de son a un espazo acoutado, tendo en conta a relación entre a información extraída da documentación
do proxecto e a aplicación de técnicas de mellora do sistema.

RA2 - Realiza o axuste dos subsistemas de son, analizando a documentación do proxecto e aplicando técnicas de axuste do sinal de audio.

RA3 - Avalía a resposta do sistema de son no espazo acoutado, e xustifica a elección dun ou outro sistema de análise e do procedemento de medida, para
garantir o axuste correcto do sistema

RA4 - Axusta a resposta do sistema de son aos condicionantes do espazo acoutado, aplicando técnicas de mellora de sistemas de son.

RA5 - Comproba a posta en marcha do funcionamento dunha instalación fixa de sonorización, avaliando o comportamento do sistema, e documenta o
proxecto de entrega.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Adaptouse o deseño técnico previo do sistema de sonorización ao espazo e ao tipo de evento que cumpra sonorizar, especificando o tipo de
deseño acústico ou electroacústico, o número de canles, a marxe de frecuencias, os niveis de traballo, o posicionamento de altofalantes, a intelixibilidade,
a imaxe sonora e a percepción do espazo.
CA1.2 Dispuxéronse os arrays dos altofalantes nos planos do deseño técnico do espazo que haxa que sonorizar, avaliando as interaccións acústicas
positivas e negativas producidas entre os altofalantes, sistemas ou subsistemas, nomeadamente nas zonas de solapamento.

CA1.4 Realizouse a predición da resposta dos equipamentos de captación e reprodución do son no espazo que se vaia sonorizar, mediante a aplicación
de programas de simulación e modelización.

CA1.5 Planificouse a configuración do procesador do sistema para axustar cada subsistema de xeito individual ou en grupo, realizando unha listaxe dos
envíos aos ramais do sistema.

CA2.1 Verificouse e corrixiuse, en caso necesario, que a conexión entre o sistema de xestión ou procesador, as saídas da mesa de mesturas e os envíos
dos amplificadores se adapten á documentación do proxecto.

CA2.2 Seleccionouse o preset apropiado, modificando en caso necesario os seus parámetros de direccionamento segundo a documentación do proxecto,
para mellorar o control dos subsistemas de son.

CA2.3 Axustouse a estrutura de ganancia de entrada e saída do procesador, asegurando a óptima relación entre sinal e ruído do sistema de sonorización.

CA2.4 Verificouse o funcionamento de control remoto do sistema de xestión mediante software ou hardware, comprobando a configuración do software, a
conexión do hardware e a comunicación entre o control e os equipamentos, se o procesador o permite.

CA2.5 Corrixíronse mediante escoita intelixente os desaxustes de nivel entre os subsistemas de son.

CA2.6 Comprobouse o almacenamento dos datos relativos aos axustes ou cambios realizados, na memoria do procesador do sistema de son.

CA3.1 Valoráronse mediante escoita intelixente os factores degradantes que interveñen na resposta do sistema de son, como superficies reflectantes,
condicións atmosféricas dinámicas, absorción do público e interacción entre altofalantes, e como afectan á medición e á interpretación dos resultados.

CA3.2 Elixiuse o sistema de medición optando polo método de análise de canle sinxelo ou polo método de dobre canle, segundo criterios técnicos, e
xustificáronse as vantaxes e os inconvenientes de cada método.

CA3.3 Xustificouse a introdución do retardo na canle de referencia cando se realicen medicións con función de transferencia.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Identificáronse, mediante escoita intelixente, os lugares onde os modos de sala teñan os seus picos e a súa cancelación para distintas frecuencias
de graves.

CA3.5 Xustificáronse as colocacións dos micrófonos de medición acústica, segundo o tipo de medición, a partir da valoración das características do
deseño do sistema de son e do espazo acoutado.

CA3.6 Avaliáronse os trazados de resposta de fase, frecuencia e coherencia na medición do sistema, para mellorar a reprodución do sistema de
sonorización nos aspectos debidos ás reflexións arquitectónicas do son, á interacción entre subsistemas e á contaminación acústica ambiental.

CA3.7 Mediuse a resposta acústica dos altofalantes do sistema de sonorización nos seus eixes e no ángulo de límite de cobertura, mediante o emprego
dun analizador FFT de medición de transformada rápida de Fourier (FFT) de dobre canle.
CA3.8 Mediuse a resposta en frecuencia e fase dun sistema de son e dun equipamento electrónico (mesa de mesturas, ecualizador, procesador, etc.),
empregando un analizador con función de transferencia de dobre canle, e contrastáronse os resultados con sinais de distintos tipos, tales como ruído rosa,
música e voz, etc.
CA4.1 Realizouse a medición da resposta de frecuencia de instrumentos musicais acústicos (de vento, corda e percusión), utilizando un analizador en
tempo real (RTA), e determinouse o seu largo de banda e o ruído de fondo ambiental.

CA4.2 Realizouse a medición da resposta de frecuencia no tempo dun programa musical, utilizando un espectroscopio e eliminando o ruído de fondo
ambiental.

CA4.3 Mediuse e identificouse a frecuencia de realimentación producida entre un micrófono e un sistema de altofalantes, mediante o emprego dun
espectroscopio.

CA4.4 Realizouse o axuste de retardo entre dous altofalantes, utilizando un analizador FFT de dobre canle e comprobando auditivamente in situ o
resultado.

CA4.5 Realizouse o axuste de ecualización, individualmente e en comportamento combinado, entre dous subsistemas de altofalantes anexos, utilizando un
analizador FFT de dobre canle e arranxando as anomalías na resposta de frecuencia da reprodución.

CA4.6 Adaptouse o deseño técnico previo do sistema de sonorización ao espazo e ao tipo de evento que cumpra sonorizar, igualando en amplitude e fase
a resposta acústica do sistema, e homoxeneizando a resposta acústica dirixida ao público.

CA4.7 Comprobáronse auditivamente, nun espazo acoutado, os lugares onde o filtro de peite causado pola interacción entre dous altofalantes ten o seu
pico e a súa cancelación para distintas frecuencias.

CA5.3 Verificouse mediante comprobación auditiva a colocación, a angulación e a orientación dos sistemas de altofalantes, e detectouse calquera
anomalía que inflúa na cobertura sonora e no cumprimento das condicións técnicas do sistema.

CA5.4 Verificouse a homologación dos equipamentos da instalación coa normativa competente (marca, criterio de avaliación, seguridade eléctrica e física,
etc.).

CA5.5 Corrixiuse calquera anomalía que inflúa na seguridade das persoas ou dos equipamentos, e na fixación ou rigging dos altofalantes e demais
equipamentos suspendidos en altura.

MÍNIMOS EXIXIBLES para acadar a avaliación positiva do módulo:

a. Realizar a adaptación dun deseño preliminar de son a un espazo coutado, tendo en conta a relación entre a información extraída da

documentación do proxecto e a aplicación de técnicas de mellora do sistema:

Adaptar o deseño técnico previo do sistema de sonorización ao espazo e ao tipo de evento que cumpra sonorizar, especificando o tipo de deseño

acústico ou

electroacústico, o número de canles, a marxe de frecuencias, os niveis de traballo, o posicionamento de altofalantes, a intelixibilidade, a imaxe

sonora e a percepción do

espazo.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Dispór os arrays dos altofalantes nos planos do deseño técnico do espazo que haxa que sonorizar, avaliando as interaccións acústicas positivas e

negati-

vas  producidas  entre  os  altofalantes,  sistemas  ou  subsistemas,  nomeadamente  nas zonas de solapamento.

Planificar  a  configuración  do  procesador  do  sistema  para  axustar  cada subsistema de xeito individual ou en grupo, realizando unha listaxe

dos envíos aos

ramais do sistema.

b. Realizar o axuste dos subsistemas de son, analizando a documentación do proxecto e aplicando técnicas de axuste do sinal de audio.

Verificar e corrixir, en caso necesario, que a conexión entre o sistema de xestión ou procesador, as saídas da mesa de mesturas e os envíos dos

amplifica-

dores se adapten á documentación do proxecto.

Axustar a estrutura de ganancia de entrada e saída do procesador, asegurando a óptima relación entre sinal e ruído do sistema de sonorización.

Corrixir  mediante  escoita  intelixente  os  desaxustes  de  nivel  entre  os subsistemas de son.

Comprobar o almacenamento dos datos relativos aos axustes ou cambios realizados, na memoria do procesador do sistema de son.

c. Avaliar a resposta do sistema de son no espazo coutado, e xustifica a elección dun ou outro sistema de análise e do procedemento de medida,

para garantir o axuste correcto do sistema

Elixir  o  sistema  de  medición  optando  polo  método  de  análise  de  canle sinxelo ou polo método de dobre canle, segundo criterios técnicos, e

xustificáronse

as vantaxes e os inconvenientes de cada método.

Xustificar a introdución do retardo na canle de referencia cando se realicen medicións con función de transferencia.

Xustificáronse as colocacións dos micrófonos de medición acústica, segundo o tipo de medición, a partir da valoración das características do

deseño do sistema de

son e do espazo coutado.

Avaliar os trazados de resposta de fase, frecuencia e coherencia na medición do sistema, para mellorar a reprodución do sistema de sonorización

nos as-

pectos debidos ás reflexións arquitectónicas do son, á interacción entre subsistemas e á contaminación acústica ambiental.

Medir a resposta acústica dos altofalantes do sistema de sonorización nos seus eixes e no ángulo de límite de cobertura, mediante o emprego dun

analizador

FFT de medición de transformada rápida de Fourier (FFT) de dobre canle.

Medir a resposta en frecuencia e fase dun sistema de son e dun equipamento electrónico (mesa de mesturas, ecualizador, procesador, etc.),

empregando un

analizador con función de transferencia de dobre canle, e contrastáronse os resultados con sinais de distintos tipos, tales como ruído rosa, música

e voz, etc.
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d. Axustar a resposta do sistema de son aos condicionantes do espazo coutado, aplicando técnicas de mellora de sistemas de son.

Realizar  a  medición  da  resposta  de  frecuencia  no  tempo  dun  programa musical, utilizando un espectroscopio e eliminando o ruído de fondo

ambiental.

Medir e identificar a frecuencia de realimentación producida entre un micrófono e un sistema de altofalantes, mediante o emprego dun

espectroscopio.

Realizar o axuste de ecualización, individualmente e en comportamento combinado, entre dous subsistemas de altofalantes anexos, utilizando un

analizador

FFT de dobre canle e arranxando as anomalías na resposta de frecuencia da reprodución.

e. Comprobar a posta en marcha do funcionamento dunha instalación fixa de sonorización, avaliando o comportamento do sistema, e documenta o

proxecto de entrega.

Comprobar e contrastar coa documentación do sistema do deseño orixinal a adecuación da corrente eléctrica, da montaxe dos equipamentos nos

racks e

do estado e a conexión do cableamento entre equipamentos, dunha instalación fixa de sonorización.

Verificar mediante comprobación auditiva a colocación, a angulación e a orientación dos sistemas de altofalantes, e detectouse calquera anomalía

que inflúa

na cobertura sonora e no cumprimento das condicións técnicas do sistema.

Verificar a homologación dos equipamentos da instalación coa normativa competente (marca, criterio de avaliación, seguridade eléctrica e física,

etc.).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A cualificación do módulo realizarase a través de dúas probas:

Unha primeira proba en relación á UD1: Parte teórica, e

Unha segunda proba en relación á UD2: Parte práctica.

Para poder realizar a segunda proba é preciso acadar unha avaliación positiva na primeira proba.

Ámbalas probas cualificaranse de cero a dez puntos. Para acadar unha avaliación positiva é preciso obter unha puntuación igual ou superior a

cinco en cada proba.

A cualificación final do módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números

enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima

que poderá asignarse será de catro puntos.

PRIMEIRA PROBA

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita (preguntas tipo test de resposta múltiple e/ou aberta), que versará sobre unha mostra

suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

A profesora ou o profesor do módulo profesional calificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación
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exporán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de anuncios do centro.

SEGUNDA PROBA

As persoas aspirantes que superaran a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento dun ou varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

A profesora ou profesor do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As personas que non superaran a primeira parte da proba serán

calificadas cun cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtidas no

taboleiro de anuncios  do centro.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo e que terá

un peso do 50% da nota final.

A proba constará de 40 a 100 preguntas tipo test e de resposta curta.

Esta primeira parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder realizar a segunda parte

da proba.

Durará 3 sesións, máximo 150 minutos.

4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libres

PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Características da proba práctica:

- A proba consistirá na resolución dunha serie de exercicios nos que o alumno demostrará os coñecementos no uso e manexo do software Ease

Focus, Array Calc, Audiocore, Smaart,  así como os coñecementos teórico prácticos do módulo e que que avaliará a maioría dos resultados de

aprendizaxe.

- Exemplo de exercizos: Latencia do sistema ou dalgún elemento do sistema. Medida da fase, medida do nivel. Axuste de resposta e optimización.

Axuste de fase entre subgraves e PA. Xestións de presets e escravizado da DSP.

- A parte práctica terá un peso do 50% da nota total.

- Esta segunda parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para poder superala.

- Para a resolución da proba, o centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma (ordenador co software

necesario para a resolución dos exercicios, pantalla e proxector de vídeo, etc...)
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O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro para aqueles supostos prácticos nos que o precise.

- A duración para esta proba será de 100 minutos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1102 Posprodución de son 02021/2022 0175

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo DIEGO VALIÑO GARCÍA,MÓNICA CORTÉS PADÍN,LAURA FERNÁNDEZ SOTO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Configura equipamentos de edición dixital de son tendo en conta a relación das características técnicas das plataformas de edición e dos
equipamentos, coas particularidades do proxecto de montaxe.
RA2 - Adapta as características e a calidade dos documentos sonoros procedentes de librarías musicais e de efectos, segundo as características dos tipos
de proxectos sonoros.
RA3 - Realiza a montaxe da banda sonora de produtos audiovisuais (cine, vídeo, televisión e multimedia) aplicando técnicas de montaxe, e avalía a
correspondencia entre os obxectivos do proxecto e os resultados obtidos.
RA4 - Realiza a montaxe de proxectos de radio e/ou discográficos, sincronizando as fontes e os elementos externos necesarios, e valorando as
características dos estándares e protocolos normalizados.
RA5 - Realiza a mestura final da banda sonora procedente do proceso de montaxe e edición, creando mesturas, de ser o caso, e axustando niveis,
ecualizacións, panoramizacións e dinámicas, entre outros parámetros, de acordo coas necesidades de cada parte do proxecto.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes que achega o uso de diferentes plataformas e sistemas de edición dixital en función das
características de cada tipo de proxectos sonoros.

CA1.2 Axustáronse e sincronizáronse os equipamentos que interveñen no proceso de montaxe, en parámetros tales como o formato de traballo, a
frecuencia de mostraxe, a lonxitude da estrutura de mostraxe, a velocidade de 24/25 fotogramas e o código de tempo, etc.

CA1.3 Melloráronse as unidades de almacenamento informático, liberando espazo de memoria, eliminando ficheiros temporais e innecesarios, aplicando
as rutinas de comprobación de erros e testeando, con aplicacións informáticas, os sistemas de almacenamento.

CA1.4 Determinouse a tipoloxía e as características dos consumibles que se vaian utilizar, para dar resposta aos requisitos do proxecto de montaxe en
parámetros tales como os referidos á súa duración, o número de canles que deba soportar, os formatos de compresión, etc.

CA1.5 Determinouse o número de pistas que cumpra utilizar no proxecto de edición e procedeuse ao seu ordenamento e á súa enumeración, tendo en
conta a complexidade e as necesidades ulteriores de mestura do proxecto.

CA1.6 Configuráronse as saídas do sistema para dar resposta aos requisitos que demanda a imaxe estereofónica ou multicanle do proxecto.

CA1.7 Conectáronse correctamente os equipamentos mantendo a sincronización e buscando mellorar a calidade das conexións de audio.

CA1.8 Configurouse adecuadamente o equipamento de vídeo asegurándose de que a reprodución de imaxe sexa correcta e non se produzan problemas
de sincronización co audio.

CA1.9 Configurouse e axustouse correctamente o sistema de monitoraxe de audio tendo en conta a tipoloxía do traballo que cumpra realizar.

CA2.1 Determináronse as características e as especificidades dos documentos sonoros necesarios para a realización da montaxe, a partir da lectura do
guión.

CA2.2 Realizouse a unificación dos documentos sonoros dispares de entrada para introducir no proxecto de edición en parámetros técnicos como formato,
compresión e niveis.

CA2.3 Corrixíronse e melloráronse os elementos de son deficientes en aspectos como a ecualización, a redución de ruídos e a dinámica.

CA2.4 Transferíronse os materiais sonoros ao computador, logo de adaptado o formato orixinal ás necesidades do proxecto.

CA2.5 Especificáronse as características dos efectos de sala non dispoñibles en librarías e graváronse aplicando técnicas de creación de efectos tales
como a gravación sincrónica illada e a descomposición de sons complexos.

CA2.6 Clasificáronse e marcáronse as pistas gravadas para facilitar a posterior procura e a súa xestión.

CA2.7 Verificouse a calidade da banda de música e efectos realizando as observacións necesarias para corrixir as posibles deficiencias observadas.

CA3.1 Ordenáronse secuencialmente os compoñentes da banda sonora atendendo á súa orde narrativa ou temporal.

CA3.2 Sincronizouse a banda de son directo coa imaxe a partir de listas de decisión de edición da montaxe de imaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Incorporáronse ao proxecto as bandas sonoras de efectos, música, locucións, etc., realizando o axuste de niveis e crossfaders, e aplicando filtros en
caso necesario.

CA3.4 Resincronizouse a edición e verificouse a calidade técnica e expresiva da banda sonora, así como a súa perfecta sincronización coa imaxe, e, de
ser o caso, identificáronse e sinaláronse as deficiencias detectadas.

CA3.5 Verificouse a correspondencia entre a montaxe levada a cabo e os requisitos do proxecto, detectáronse erros e/ou desviacións e propuxéronse
solucións para a súa corrección.

CA3.6 Valoráronse os resultados da montaxe considerando o ritmo, a intelixibilidade e a continuidade narrativa sonora, entre outros parámetros, e
realizáronse propostas razoadas de modificación.

CA3.7 Documentáronse, organizáronse e arquiváronse os descartes de son para unha posible recuperación posterior.

CA3.8 Aplicáronse adecuadamente as técnicas e os criterios de gravación de dobraxe para permitir unha correcta montaxe posterior.

CA4.1 Desagregouse o guión radiofónico e/ou o proxecto discográfico atendendo á súa orde temporal, secuencial e expresiva.

CA4.2 Incorporáronse os compoñentes externos de secuencia musical necesarios (sintetizadores, samplers e os seus controladores).

CA4.3 Verificouse a calidade técnica e expresiva da banda sonora, así como o seu perfecto axuste de tempos, e, de ser o caso, identificáronse e
sinaláronse as deficiencias detectadas.

CA4.4 Verificouse a correspondencia entre a montaxe levada a cabo e os requisitos do proxecto, detectáronse erros e/ou desviacións, e propuxéronse
solucións para a súa corrección.

CA4.5 Valoráronse os resultados da montaxe considerando o ritmo e a continuidade narrativa sonora, entre outros parámetros, e realizáronse propostas
razoadas de modificación.

CA4.6 Documentáronse, organizáronse e arquiváronse os descartes de son para unha posible recuperación posterior.

CA5.1 Executáronse as operacións de premesturas de diálogos, músicas, ambientes e efectos, de acordo coas indicacións do proxecto.

CA5.2 Axustáronse as bandas sonoras concorrentes en aspectos tales como, niveis, crossfaders, ecualizacións, dinámicas, panoramizacións, etc.

CA5.3 Realizouse a integración definitiva da banda sonora coa imaxe nas producións audiovisuais, plano a plano, asegurando a intelixibilidade dos
diálogos, a igualación de gravacións procedentes de rodaxe e de estudio, e a súa combinación cos efectos, os ambientes e as músicas.

CA5.4 Creouse a banda sonora internacional de diálogos ou narracións para producións audiovisuais e multimedia en formato distinto ao orixinal, e a
banda sonora de músicas e efectos en versión orixinal, xuntos ou por separado, asegurando que as mesturas sexan fieis á da versión orixinal.

CA5.5 Valoráronse as posibilidades funcionais, operativas e expresivas dos procesos de dobraxe tanto na súa vertente de construción da banda sonora
dun programa audiovisual como nos procesos de tradución a outra lingua.
CA5.6 Realizáronse os procedementos de masterización para adaptar a mestura final aos soportes e aos medios de distribución, atendendo a factores
como a estrutura dinámica e tonal, as características específicas de cada formato, as características de audición e a fidelidade ás consideracións artísticas
e expresivas do proxecto.

CA5.7 Comprobouse o cumprimento das normas de calidade, sincronía e adecuación aos medios da banda sonora.

CA5.8 Documentáronse os procesos levados a cabo e identificáronse de xeito unívoco para posteriores utilizacións.

CA5.9 Codificouse correctamente a mestura en función do formato multicanle utilizado, e comprobouse que non se produciran erros no proceso.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Configura equipamentos de edición dixital de son tendo en conta a relación das características técnicas das plataformas de edición e dos
equipamentos, coas particularidades do proxecto de montaxe.
RA2 - Adapta as características e a calidade dos documentos sonoros procedentes de librarías musicais e de efectos, segundo as características dos tipos
de proxectos sonoros.
RA3 - Realiza a montaxe da banda sonora de produtos audiovisuais (cine, vídeo, televisión e multimedia) aplicando técnicas de montaxe, e avalía a
correspondencia entre os obxectivos do proxecto e os resultados obtidos.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA4 - Realiza a montaxe de proxectos de radio e/ou discográficos, sincronizando as fontes e os elementos externos necesarios, e valorando as
características dos estándares e protocolos normalizados.
RA5 - Realiza a mestura final da banda sonora procedente do proceso de montaxe e edición, creando mesturas, de ser o caso, e axustando niveis,
ecualizacións, panoramizacións e dinámicas, entre outros parámetros, de acordo coas necesidades de cada parte do proxecto.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes que achega o uso de diferentes plataformas e sistemas de edición dixital en función das
características de cada tipo de proxectos sonoros.

CA1.2 Axustáronse e sincronizáronse os equipamentos que interveñen no proceso de montaxe, en parámetros tales como o formato de traballo, a
frecuencia de mostraxe, a lonxitude da estrutura de mostraxe, a velocidade de 24/25 fotogramas e o código de tempo, etc.

CA1.3 Melloráronse as unidades de almacenamento informático, liberando espazo de memoria, eliminando ficheiros temporais e innecesarios, aplicando
as rutinas de comprobación de erros e testeando, con aplicacións informáticas, os sistemas de almacenamento.

CA1.4 Determinouse a tipoloxía e as características dos consumibles que se vaian utilizar, para dar resposta aos requisitos do proxecto de montaxe en
parámetros tales como os referidos á súa duración, o número de canles que deba soportar, os formatos de compresión, etc.

CA1.5 Determinouse o número de pistas que cumpra utilizar no proxecto de edición e procedeuse ao seu ordenamento e á súa enumeración, tendo en
conta a complexidade e as necesidades ulteriores de mestura do proxecto.

CA1.6 Configuráronse as saídas do sistema para dar resposta aos requisitos que demanda a imaxe estereofónica ou multicanle do proxecto.

CA1.7 Conectáronse correctamente os equipamentos mantendo a sincronización e buscando mellorar a calidade das conexións de audio.

CA1.8 Configurouse adecuadamente o equipamento de vídeo asegurándose de que a reprodución de imaxe sexa correcta e non se produzan problemas
de sincronización co audio.

CA1.9 Configurouse e axustouse correctamente o sistema de monitoraxe de audio tendo en conta a tipoloxía do traballo que cumpra realizar.

CA2.1 Determináronse as características e as especificidades dos documentos sonoros necesarios para a realización da montaxe, a partir da lectura do
guión.

CA2.2 Realizouse a unificación dos documentos sonoros dispares de entrada para introducir no proxecto de edición en parámetros técnicos como formato,
compresión e niveis.

CA2.3 Corrixíronse e melloráronse os elementos de son deficientes en aspectos como a ecualización, a redución de ruídos e a dinámica.

CA2.4 Transferíronse os materiais sonoros ao computador, logo de adaptado o formato orixinal ás necesidades do proxecto.

CA2.5 Especificáronse as características dos efectos de sala non dispoñibles en librarías e graváronse aplicando técnicas de creación de efectos tales
como a gravación sincrónica illada e a descomposición de sons complexos.

CA2.6 Clasificáronse e marcáronse as pistas gravadas para facilitar a posterior procura e a súa xestión.

CA2.7 Verificouse a calidade da banda de música e efectos realizando as observacións necesarias para corrixir as posibles deficiencias observadas.

CA3.1 Ordenáronse secuencialmente os compoñentes da banda sonora atendendo á súa orde narrativa ou temporal.

CA3.2 Sincronizouse a banda de son directo coa imaxe a partir de listas de decisión de edición da montaxe de imaxe.

CA3.3 Incorporáronse ao proxecto as bandas sonoras de efectos, música, locucións, etc., realizando o axuste de niveis e crossfaders, e aplicando filtros en
caso necesario.

CA3.4 Resincronizouse a edición e verificouse a calidade técnica e expresiva da banda sonora, así como a súa perfecta sincronización coa imaxe, e, de
ser o caso, identificáronse e sinaláronse as deficiencias detectadas.

CA3.5 Verificouse a correspondencia entre a montaxe levada a cabo e os requisitos do proxecto, detectáronse erros e/ou desviacións e propuxéronse
solucións para a súa corrección.

CA3.6 Valoráronse os resultados da montaxe considerando o ritmo, a intelixibilidade e a continuidade narrativa sonora, entre outros parámetros, e
realizáronse propostas razoadas de modificación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.7 Documentáronse, organizáronse e arquiváronse os descartes de son para unha posible recuperación posterior.

CA3.8 Aplicáronse adecuadamente as técnicas e os criterios de gravación de dobraxe para permitir unha correcta montaxe posterior.

CA4.1 Desagregouse o guión radiofónico e/ou o proxecto discográfico atendendo á súa orde temporal, secuencial e expresiva.

CA4.2 Incorporáronse os compoñentes externos de secuencia musical necesarios (sintetizadores, samplers e os seus controladores).

CA4.3 Verificouse a calidade técnica e expresiva da banda sonora, así como o seu perfecto axuste de tempos, e, de ser o caso, identificáronse e
sinaláronse as deficiencias detectadas.

CA4.4 Verificouse a correspondencia entre a montaxe levada a cabo e os requisitos do proxecto, detectáronse erros e/ou desviacións, e propuxéronse
solucións para a súa corrección.

CA4.5 Valoráronse os resultados da montaxe considerando o ritmo e a continuidade narrativa sonora, entre outros parámetros, e realizáronse propostas
razoadas de modificación.

CA4.6 Documentáronse, organizáronse e arquiváronse os descartes de son para unha posible recuperación posterior.

CA5.1 Executáronse as operacións de premesturas de diálogos, músicas, ambientes e efectos, de acordo coas indicacións do proxecto.

CA5.2 Axustáronse as bandas sonoras concorrentes en aspectos tales como, niveis, crossfaders, ecualizacións, dinámicas, panoramizacións, etc.

CA5.3 Realizouse a integración definitiva da banda sonora coa imaxe nas producións audiovisuais, plano a plano, asegurando a intelixibilidade dos
diálogos, a igualación de gravacións procedentes de rodaxe e de estudio, e a súa combinación cos efectos, os ambientes e as músicas.

CA5.4 Creouse a banda sonora internacional de diálogos ou narracións para producións audiovisuais e multimedia en formato distinto ao orixinal, e a
banda sonora de músicas e efectos en versión orixinal, xuntos ou por separado, asegurando que as mesturas sexan fieis á da versión orixinal.

CA5.5 Valoráronse as posibilidades funcionais, operativas e expresivas dos procesos de dobraxe tanto na súa vertente de construción da banda sonora
dun programa audiovisual como nos procesos de tradución a outra lingua.
CA5.6 Realizáronse os procedementos de masterización para adaptar a mestura final aos soportes e aos medios de distribución, atendendo a factores
como a estrutura dinámica e tonal, as características específicas de cada formato, as características de audición e a fidelidade ás consideracións artísticas
e expresivas do proxecto.

CA5.7 Comprobouse o cumprimento das normas de calidade, sincronía e adecuación aos medios da banda sonora.

CA5.8 Documentáronse os procesos levados a cabo e identificáronse de xeito unívoco para posteriores utilizacións.

CA5.9 Codificouse correctamente a mestura en función do formato multicanle utilizado, e comprobouse que non se produciran erros no proceso.

MÍNIMOS EXIXIBLES:

-Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes que achega o uso de diferentes plataformas e sistemas de edición dixital en función das

características de cada tipo

de proxectos sonoros.

-Axustáronse e sincronizáronse os equipamentos que interveñen no proceso de montaxe, en parámetros tales como o formato de traballo, a

frecuencia de mostraxe,

a lonxitude da estrutura de mostraxe, a velocidade de 24/25 fotogramas e o código de tempo, etc.

-Melloráronse as unidades de almacenamento informático, liberando espazo de memoria, eliminando ficheiros temporais e innecesarios, aplicando

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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as rutinas de

comprobación de erros e testeando, con aplicacións informáticas, os sistemas de almacenamento.

-Determinouse a tipoloxía e as características dos consumibles que se vaian utilizar, para dar resposta aos requisitos do proxecto de montaxe en

parámetros tales

como os referidos á súa duración, o número de canles que deba soportar, os formatos de compresión, etc.

-Determinouse o número de pistas que cumpra utilizar no proxecto de edición e procedeuse ao seu ordenamento e á súa enumeración, tendo en

conta a complexidade

e as necesidades ulteriores de mestura do proxecto.

-Configuráronse as saídas do sistema para dar resposta aos requisitos que demanda a imaxe estereofónica ou multicanle do proxecto.

-Conectáronse correctamente os equipamentos mantendo a sincronización e buscando mellorar a calidade das conexións de audio.

-Configurouse adecuadamente o equipamento de vídeo asegurándose de que a reprodución de imaxe sexa correcta e non se produzan problemas

de sincronización

co audio.

-Configurouse e axustouse correctamente o sistema de monitoraxe de audio tendo en conta a tipoloxía do traballo que cumpra realizar.

-Determináronse as características e as especificidades dos documentos sonoros necesarios para a realización da montaxe, a partir da lectura do

guión.

-Realizouse a unificación dos documentos sonoros dispares de entrada para introducir no proxecto de edición en parámetros técnicos como

formato, compresión e niveis.

-Corrixíronse e melloráronse os elementos de son deficientes en aspectos como a ecualización, a redución de ruídos e a dinámica.

-Transferíronse os materiais sonoros ao computador, logo de adaptado o formato orixinal ás necesidades do proxecto.

-Especificáronse as características dos efectos de sala non dispoñibles en librarías e graváronse aplicando técnicas de creación de efectos tales

como a gravación

sincrónica illada e a descomposición de sons complexos.

-Clasificáronse e marcáronse as pistas gravadas para facilitar a posterior procura e a súa xestión.

-Verificouse a calidade da banda de música e efectos realizando as observacións necesarias para corrixir as posibles deficiencias observadas.

-Ordenáronse secuencialmente os compoñentes da banda sonora atendendo á súa orde narrativa ou temporal.

-Sincronizouse a banda de son directo coa imaxe a partir de listas de decisión de edición da montaxe de imaxe.

-Incorporáronse ao proxecto as bandas sonoras de efectos, música, locucións, etc., realizando o axuste de niveis e crossfaders, e aplicando filtros

en caso necesario.

-Resincronizouse a edición e verificouse a calidade técnica e expresiva da banda sonora, así como a súa perfecta sincronización coa imaxe, e, de

ser o caso,

identificáronse e sinaláronse as deficiencias detectadas.

-Verificouse a correspondencia entre a montaxe levada a cabo e os requisitos do proxecto, detectáronse erros e/ou desviacións e propuxéronse

solucións para a

súa corrección.

-Valoráronse os resultados da montaxe considerando o ritmo, a intelixibilidade e a continuidade narrativa sonora, entre outros parámetros, e

realizáronse propostas

razoadas de modificación.

-Documentáronse, organizáronse e arquiváronse os descartes de son para unha posible recuperación posterior.

-Aplicáronse adecuadamente as técnicas e os criterios de gravación de dobraxe para permitir unha correcta montaxe posterior.

-Desagregouse o guión radiofónico e/ou o proxecto discográfico atendendo á súa orde temporal, secuencial e expresiva.

-Incorporáronse os compoñentes externos de secuencia musical necesarios (sintetizadores, samplers e os seus controladores).
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-Verificouse a calidade técnica e expresiva da banda sonora, así como o seu perfecto axuste de tempos, e, de ser o caso, identificáronse e

sinaláronse as deficiencias

detectadas.

-Verificouse a correspondencia entre a montaxe levada a cabo e os requisitos do proxecto, detectáronse erros e/ou desviacións, e propuxéronse

solucións para a

súa corrección.

-Valoráronse os resultados da montaxe considerando o ritmo e a continuidade narrativa sonora, entre outros parámetros, e realizáronse propostas

razoadas de modificación.

-Documentáronse, organizáronse e arquiváronse os descartes de son para unha posible recuperación posterior.

-Executáronse as operacións de premesturas de diálogos, músicas, ambientes e efectos, de acordo coas indicacións do proxecto.

-Axustáronse as bandas sonoras concorrentes en aspectos tales como, niveis, crossfaders, ecualizacións, dinámicas, panoramizacións, etc.

-Realizouse a integración definitiva da banda sonora coa imaxe nas producións audiovisuais, plano a plano, asegurando a intelixibilidade dos

diálogos, a igualación

de gravacións procedentes de rodaxe e de estudio, e a súa combinación cos efectos, os ambientes e as músicas.

-Creouse a banda sonora internacional de diálogos ou narracións para producións audiovisuais e multimedia en formato distinto ao orixinal, e a

banda sonora de

músicas e efectos en versión orixinal, xuntos ou por separado, asegurando que as mesturas sexan fieis á da versión orixinal.

-Valoráronse as posibilidades funcionais, operativas e expresivas dos procesos de dobraxe tanto na súa vertente de construción da banda sonora

dun programa

audiovisual como nos procesos de tradución a outra lingua.

-Realizáronse os procedementos de masterización para adaptar a mestura final aos soportes e aos medios de distribución, atendendo a factores

como a estrutura

dinámica e tonal, as características específicas de cada formato, as características de audición e a fidelidade ás consideracións artísticas e

expresivas do proxecto.

-Comprobouse o cumprimento das normas de calidade, sincronía e adecuación aos medios da banda sonora.

-Documentáronse os procesos levados a cabo e identificáronse de xeito unívoco para posteriores utilizacións.

-Codificouse correctamente a mestura en función do formato multicanle utilizado, e comprobouse que non se produciran erros no proceso.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

PRIMEIRA PARTE DA PROBA

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

estabelecidos na programación para esta parte.

A profesora ou o profesor do módulo profesional calificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

SEGUNDA PARTE DA PROBA

As persoas aspirantes que superaran a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desarrollo dun ou varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación estabelecidos

na programación para esta parte.

A profesora do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas

deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As personas que non superaran a primeira parte da proba serán calificadas cun

cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da prueba, as comisións de avaliación expoñerán as puntuacións obtidas no tablón de

anuncios do centro.

- 7 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

En caso de superar as dúas probas a cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con

números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación

máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Cuestionario escrito que podrá conter preguntas tipo test, preguntas cortas e/ou preguntas a ddesenvolver.

4.b) Segunda parte da proba

A proba consistirá no desenvolvemento dun ou varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios

de avaliación establecidos na programación para esta parte.

O profesorado 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 personas que non superaran a primeira parte da proba serán calificadas cun

cero nesta segunda parte.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1103 Electroacústica 02021/2022 0133

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo LUIS MARTÍN LANDEIRA,XACOBE GONZÁLEZ ÁLVAREZ,PABLO FRANCISCO GÓMEZ SALA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Configura os sistemas de distribución e os elementos de protección das instalacións eléctricas dos sistemas de son, para o que interpreta
esquemas, aplicando técnicas básicas de conexión e medida.
RA2 - Controla a calidade do audio mediante o uso de instrumentos de medición e audición, no seu paso por distintas etapas ou equipamentos do
procesamento electrónico, e relaciona os equipamentos empregados coas modificacións que sufra o sinal.
RA3 - Avalía o comportamento dos equipamentos de difusión sonora, e xustifícao en función das características da resposta combinada dos transdutores
eléctrico-acústicos de sinal (motores) e os tipos de altofalantes (recintos acústicos).
RA4 - Constrúe cables para a interconexión de equipamentos de audio analóxico ou dixital, e xustifica a selección dos cables e dos conectadores en
función da aplicación.
RA5 - Monta unha rede dixital, e selecciona o protocolo máis apropiado para o transporte dos sinais de audio e o control de equipamentos, así como os
equipamentos auxiliares necesarios, segundo os requisitos do sistema ou da instalación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Relacionáronse os elementos da instalación eléctrica coa simboloxía e os esquemas normalizados.

CA1.5 Comprobouse o funcionamento dos elementos dun cadro de protección eléctrica (magnetotérmico, diferencial, toma de terra, etc.) con respecto á
función que realizan.

CA1.7 Manipuláronse materiais, ferramentas e equipamentos de medida, coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA2.1 Comprobouse o comportamento dos compoñentes electrónicos pasivos (resistencias, indutores, condensadores, etc.) empregados en distintos tipos
de filtros de cruzamento pasivos (butterworth, bessel, linkwitz-riley, etc.) e ordes (primeira, segunda, cuarta, etc.), realizando medicións da resposta de
frecuencia e fase das súas saídas.

CA2.5 Calculouse a ganancia de tensión dun amplificador de potencia, contrastando o resultado cunha medición deste.

CA2.6 Relacionáronse os parámetros de ADSR (ataque, decaemento, sostemento e relaxación) do sinal de audio co procesamento e co comportamento
na dinámica dos equipamentos de audio.

CA2.7 Diferenciáronse os procesos de mostraxe, cuantificación, aliasing, dither, etc., da conversión analóxico-dixital ou dixital-analóxica, en relación co
efecto de distorsión e co ruído provocados no sinal.
CA3.1 Avaliáronse as características de traballo (presión sonora, resposta de frecuencia e potencia, etc.) dos principais tipos de transdutores eléctrico-
acústicos (motor de radiación directa, motor de compresión encaixado a unha bucina, motor electrostático, etc.) empregados en altofalantes, cos campos
de aplicación.
CA3.2 Avaliouse o comportamento dos principais tipos de altofalantes ou recintos acústicos (pechado, bass reflex, bucina pregada, etc.) utilizados na
construción de altofalantes, en relación cos seus campos de aplicación.

CA3.6 Seleccionáronse altofalantes, segundo as necesidades dun proxecto, que reproduzan coa maior calidade e eficacia o programa sonoro nun espazo
acoutado, a partir da súa resposta de frecuencia, sensibilidade, ángulo de cobertura, potencia, etc.

CA4.1 Valorouse a modificación dos sinais de audiofrecuencia a través dos tipos de infraestruturas analóxicas e dixitais, mediante a aplicación de
medicións en función da súa dinámica, a súa composición espectral, a polaridade e o tempo.

CA4.7 Realizouse a conexión entre dous equipamentos de audio con tipos de conectadores diferentes, utilizando os adaptadores de conexión axeitados.

CA5.1 Relacionáronse os protocolos dixitais de conexión (AES/EBU, SPDIF, MADI, AVB, etc.) coas interfaces e os conectadores e cableamentos que
cumpra utilizar en cada caso.

CA5.2 Valorouse a importancia na calidade da transmisión dos sinais de audio, control e outras asociadas das interfaces máis comúns (RS-232, RS-422,
RS-485, CAN Bus, USB, firewire, etc.).

CA5.3 Relacionouse o hardware e o software asociados á codificación de audio dixital coa calidade do sinal e os estándares utilizados na industria do son.

CA5.4 Contrastáronse as vantaxes e os inconvenientes dos tipos de cable usados en redes dixitais (par trenzado, pares trenzados, coaxial, fibra óptica,
etc.), segundo os requisitos de velocidade, cantidade de datos e distancia que haxa que transmitir.
CA5.5 Seleccionáronse os compoñentes da rede de datos (computador, tarxetas de rede, interfaces, conmutadores, etc.) de área local (LAN) empregados
en sistemas de son, identificando a topoloxía que haxa que usar (punto a punto, bus, aro, estrela, árbore, malla, etc.), e realizouse a interconexión entre
eles, especificando o uso de convertedores dun tipo de cable a outro, en caso necesario.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.6 Configurouse unha rede LAN, aplicando os protocolos de direccionamento de audio e de control, as prioridades e demais parámetros do sistema.

CA5.8 Diferenciáronse as redes síncronas das asíncronas, enumerando as vantaxes e os inconvenientes de cada unha para sistemas de son.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Configura os sistemas de distribución e os elementos de protección das instalacións eléctricas dos sistemas de son, para o que interpreta
esquemas, aplicando técnicas básicas de conexión e medida.
RA2 - Controla a calidade do audio mediante o uso de instrumentos de medición e audición, no seu paso por distintas etapas ou equipamentos do
procesamento electrónico, e relaciona os equipamentos empregados coas modificacións que sufra o sinal.
RA3 - Avalía o comportamento dos equipamentos de difusión sonora, e xustifícao en función das características da resposta combinada dos transdutores
eléctrico-acústicos de sinal (motores) e os tipos de altofalantes (recintos acústicos).
RA4 - Constrúe cables para a interconexión de equipamentos de audio analóxico ou dixital, e xustifica a selección dos cables e dos conectadores en
función da aplicación.
RA5 - Monta unha rede dixital, e selecciona o protocolo máis apropiado para o transporte dos sinais de audio e o control de equipamentos, así como os
equipamentos auxiliares necesarios, segundo os requisitos do sistema ou da instalación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Identificáronse as fases, o neutro e a toma de terra, realizando medicións nun cadro de corrente trifásica.

CA1.3 Realizouse a conexión dun cadro monofásico ás bornas de conexión da subministración eléctrica.

CA1.4 Realizouse a conexión dun cadro de corrente trifásica aos bornes da subministración eléctrica.

CA1.5 Comprobouse o funcionamento dos elementos dun cadro de protección eléctrica (magnetotérmico, diferencial, toma de terra, etc.) con respecto á
función que realizan.

CA1.6 Fabricáronse cables de corrente (prolongadores, regretas de corrente, adaptadores, etc.), utilizando conectadores schuko, CEE form, powercon,
etc., co cable apropiado.

CA1.7 Manipuláronse materiais, ferramentas e equipamentos de medida, coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA2.1 Comprobouse o comportamento dos compoñentes electrónicos pasivos (resistencias, indutores, condensadores, etc.) empregados en distintos tipos
de filtros de cruzamento pasivos (butterworth, bessel, linkwitz-riley, etc.) e ordes (primeira, segunda, cuarta, etc.), realizando medicións da resposta de
frecuencia e fase das súas saídas.
CA2.2 Comprobouse o comportamento dos filtros de cruzamento activos de distintos tipos (butterworth, bessel, linkwitz-riley, etc.) e ordes (primeira,
segunda, cuarta, etc.), realizando medicións da resposta de frecuencia e fase das súas saídas.

CA2.3 Comprobouse o comportamento dos circuítos de amplificación de potencia de audio, atendendo á súa clase (A, B, C, D, etc.) e realizando medicións
da potencia, as respostas de frecuencia, a fase e a distorsión.
CA2.4 Avaliouse, mediante medicións electrónicas e mediante a audición, a calidade no sinal de saída dos equipamentos de son en relación co tipo de
distorsión producida (distorsión lineal e non lineal, de intermodulación, harmónica, de cruzamento, de fase, etc.) para a toma de decisións para reducir as
causas desa distorsión.

CA2.5 Calculouse a ganancia de tensión dun amplificador de potencia, contrastando o resultado cunha medición deste.

CA2.6 Relacionáronse os parámetros de ADSR (ataque, decaemento, sostemento e relaxación) do sinal de audio co procesamento e co comportamento
na dinámica dos equipamentos de audio.

CA2.8 Avaliouse mediante a audición a influencia na calidade final do son, o ruído e a distorsión producidos pola compresión do formato de ficheiro
durante a dixitalización do sinal.
CA3.1 Avaliáronse as características de traballo (presión sonora, resposta de frecuencia e potencia, etc.) dos principais tipos de transdutores eléctrico-
acústicos (motor de radiación directa, motor de compresión encaixado a unha bucina, motor electrostático, etc.) empregados en altofalantes, cos campos
de aplicación.
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CA3.2 Avaliouse o comportamento dos principais tipos de altofalantes ou recintos acústicos (pechado, bass reflex, bucina pregada, etc.) utilizados na
construción de altofalantes, en relación cos seus campos de aplicación.

CA3.3 Mediuse a impedancia e a frecuencia dun altofalante, para determinar a carga efectiva dun amplificador ou filtro de cruzamento pasivo.

CA3.4 Mediuse a resposta de frecuencia e fase en sistemas compostos por altofalante biamplificado de dúas vías, motor de radiación directa e motor de
compresión con bucina encaixada.

CA3.5 Determináronse mediante audición os ángulos de cobertura aproximada de altofalantes de diferentes tamaños, comprobando o seu patrón polar e a
resposta de frecuencia.

CA3.6 Seleccionáronse altofalantes, segundo as necesidades dun proxecto, que reproduzan coa maior calidade e eficacia o programa sonoro nun espazo
acoutado, a partir da súa resposta de frecuencia, sensibilidade, ángulo de cobertura, potencia, etc.

CA4.2 Determináronse as causas de ruídos inducidos, perdas de sinal e mingua da relación de sinal/ruído na utilización de sinais balanceados (simétricos
ou asimétricos) ou non balanceados.

CA4.3 Fabricáronse cables para a conexión analóxica entre equipamentos (micrófonos, mesas, procesadores, amplificadores, altofalantes, etc.) cun sinal a
nivel de micrófono, liña ou altofalante, e comprobáronse logo da súa realización.

CA4.4 Fabricáronse cables para a conexión de audio dixital entre equipamentos, segundo o estándar do formato ou protocolo de transmisión dixital
adecuado, e comprobáronse logo da súa realización.

CA4.5 Fabricáronse cables para a comunicación dixital de sinais de control entre equipamentos (audio, vídeo, iluminación, etc.), segundo o estándar do
formato ou protocolo de transmisión dixital (ethernet, RS-232, RS-422, RS-485, DMX, etc.), e comprobáronse logo da súa realización.

CA4.6 Fabricáronse cables de radiofrecuencia para a conexión entre equipamentos sen fíos (antenas, boosters, splitters, combinadores, receptores, etc.),
e comprobáronse logo da súa realización.

CA4.7 Realizouse a conexión entre dous equipamentos de audio con tipos de conectadores diferentes, utilizando os adaptadores de conexión axeitados.

CA5.6 Configurouse unha rede LAN, aplicando os protocolos de direccionamento de audio e de control, as prioridades e demais parámetros do sistema.

CA5.7 Seleccionouse o tipo de rede e o formato de comunicación dos datos de control entre equipamentos do sistema de son, prevendo o uso de
convertedores entre un formato e outro (RS-232 a RS-422, RS-232 a RS-485, RS-485 a Canbus, etc.) segundo as necesidades dos equipamentos.

CA5.8 Diferenciáronse as redes síncronas das asíncronas, enumerando as vantaxes e os inconvenientes de cada unha para sistemas de son.

· Configurar os sistemas de distribución e os elementos de protección das instalacións eléctricas dos sistemas de son, e para este obxectivo,

interpretar esquemas, aplicando técnicas básicas de conexión e medida.

· Controlar a calidade do audio mediante o uso de instrumentos de medición e audición, no seu paso por distintas etapas ou equipamentos do

procesamento electrónico, e relacionar os equipamentos empregados coas modificacións que sufra o sinal.

· Comprobar o comportamento dos equipamentos de difusión sonora, e xustificalo.

· Soldar cables para a interconexión de equipamentos de audio analóxico ou dixital.

· Crear unha rede dixital, co protocolo máis apropiado para o transporte dos sinais de audio e o control de equipamentos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PROBA TEÓRICA sobre os contidos curriculares do módulo,  que terá un peso do 50% da nota final e carácter eliminatorio.

Consistirá nunha proba escrita 15 preguntas  TEORÍCO-PRÁCTICAS. Deberán contestarse, como mínimo, a metade máis unha das preguntas. O

tempo para a realización do exame será de 5 horas.

As persoas candidatas terán que traer o seu documento nacional de identidade, calculadora (a excepción das integradas en teléfonos móbiles,

'tablets' ou similares) e bolígrafo azul ou negro.

Esta primeira parte da proba será calificada  de cero a dez puntos. Será necesario obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos para
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poder realizar a segunda parte do Exame Final de Libres .

4.b) Segunda parte da proba

SUPOSTO PRÁCTICO

As persoas aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que consistirá no desenvolvemento de varios supostos

prácticos  nos que demostrarán  os coñecementos teórico prácticos do módulo e que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe. A duración

desta proba será 120 minutos.

A proba consistirá na resolución dunha serie de exercicios nos que o alumno demostrará os coñecementos no uso e manexo dos distintos

aparellos de medición eléctrica,realización,  e comprobación de liñas de audio e de alimentación eléctrica.

Exemplo: Fabricación dunha liña de audio concreta e comprobación do seu correcto funcionamento .

O suposto práctico terá un peso do 50% da nota total e calificarase  de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán

obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

O centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios para a resolución da mesma. O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro

para aqueles supostos prácticos nos que o precise.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1104 Comunicación e expresión sonora 02021/2022 0133

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA EVA ALONSO ÁLVAREZ,MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza o deseño da ambientación sonora e musical dun proxecto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, analizando as posibilidades de emprego e
interrelación dos medios expresivos que interveñen.
RA2 - Realiza unha escoita analítica e valora a composición, o arranxo, a orquestración, a instrumentación, a interpretación e a execución dunha locución
profesional ou dun tema musical, identificando as características expresivas e comunicativas dos elementos propios da linguaxe musical en relación coa
súa aplicación na sonorización de proxectos sonoros, audiovisuais e de espectáculos.
RA3 - Deseña a banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculos, aplicando os recursos expresivos da linguaxe sonora e conxugando as
súas posibilidades de articulación e combinación.
RA4 - Realiza os procesos de localización e arquivo de documentos sonoros segundo as características propias de cada medio, identificando e
xestionando as bases de datos precisas.
RA5 - Realiza guións técnicos de son conxugando o emprego de recursos comunicativos da linguaxe sonora coa aplicación de técnicas narrativas que
garantan a consecución dos obxectivos do proxecto.
RA6 - Valora as características anatómicas e fisiolóxicas da audición humana, utilizando os mecanismos básicos de prevención de danos e preservación
da acuidade auditiva.
RA7 - Valora as características anatómicas e fisiolóxicas da fonación humana, utilizando os mecanismos básicos de prevención de danos e preservación
da saúde do aparello fonador.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Utilizáronse as posibilidades expresivas e comunicativas dos elementos que configuran a fonoesfera dun proxecto sonoro, audiovisual ou de
espectáculos.

CA1.2 Xustificouse a utilización de recursos técnicos monaurais, estereofónicos ou multicanle, a colocación, os desprazamentos e a localización de fontes,
na solución adoptada para a ambientación dun proxecto sonoro, audiovisual e de espectáculo.

CA1.3 Utilizáronse os recursos técnicos dispoñibles, tendo como meta a consecución da intención comunicativa.

CA1.4 Relacionáronse os elementos sonoros cos elementos visuais dun proxecto audiovisual ou de espectáculos, e xustificáronse as accións e as
eleccións con base na definición de xénero, subxénero, época, accións, lugares, personaxes, sentimentos, etc.

CA1.5 Utilizáronse os contrastes, golpes musicais, encadeados, fundidos, fondos e ambientes obxectivos e subxectivos no deseño dun proxecto de
ambientación sonoro, audiovisual e de espectáculos.

CA1.6 Seleccionáronse as pasaxes musicais clásicas ou modernas máis acaídas segundo a época e o estilo do proxecto de ambientación musical.

CA1.7 Deseñouse a ambientación sonora dun proxecto audiovisual atendendo á tipoloxía do programa: deportivo, de entretemento, informativo,
publicitario, etc.
CA2.1 Realizouse a análise formal dunha obra musical, determinando o xénero, a época, o estilo, a forma, o compás, o ritmo, a arritmia, a poliritmia, a
harmonía, a consonancia, a disonancia, a melodía, a amelodía, o fraseamento, a articulación, a tonalidade ou atonalidade, o cromatismo, a
instrumentación, a orquestración, o arranxo, a tímbrica, a textura, a dinámica, as matizacións e a súa disposición na obra.
CA2.2 Diferenciáronse temas, frases, motivos, partes, repeticións, modulacións, notas, claves, silencios, matices, formas e figuras características da
linguaxe musical, identificando a notación, a orixe ou procedencia, e a fase ou período, a partir da escoita activa de obras musicais representativas da
historia da música e do panorama actual.
CA2.3 Recoñecéronse e clasificáronse por familias, subfamilias, mecanismos de produción sonora, características e agrupacións musicais os instrumentos
empregados na interpretación de composicións musicais, a partir da escoita e da análise de obras pertencentes a diferentes estilos e épocas.

CA2.4 Interpretouse a intención comunicativa de pasaxes musicais a partir da escoita e a análise de obras pertencentes a diferentes estilos.

CA2.5 Recoñecéronse os tipos e as categorías da voz humana e as súas calidades, os mecanismos básicos da fonación no ser humano, así como as
peculiaridades da linguaxe falada e os seus elementos diferenciadores, a partir da escoita e da análise de diversos documentos sonoros.

CA2.6 Valorouse o emprego das técnicas de locución máis axeitadas para o seu uso en situacións de dobraxe, locución, dramatización, realización de
cuñas radiofónicas e anuncios publicitarios.

CA2.7 Valorouse a diferenza entre as frecuencias ISO e as notas musicais.

CA2.8 Apreciáronse e recoñecéronse os beneficios xerados pola utilización correcta e creativa das posibilidades da gravación e mestura de material
sonoro ou musical, diferenciando tipos de gravación, manipulacións do sinal e efectos, e relacionando estes parámetros co xénero, o tipo ou a forma de
audiovisual e a súa intención comunicativa.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.9 Detectáronse fallos na utilización técnica e creativa dos elementos sonoros ou musicais, e propuxéronse solucións alternativas enfocadas a arranxar
os erros apreciados.

CA3.1 Analizáronse as características das bandas sonoras de produtos audiovisuais segundo a súa tipoloxía e o seu estilo.

CA3.2 Desagregouse a banda sonora dunha produción sonora, audiovisual ou de espectáculo para determinar as características dos recursos da linguaxe
sonora que haxa que empregar na súa construción.

CA3.3 Deseñouse a banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, respondendo aos requisitos comunicativos e expresivos
consignados no proxecto audiovisual.

CA3.4 Determináronse os cortes, os movementos, os fundidos, os encadeamentos e outros elementos sintácticos da banda sonora.

CA3.5 Especificáronse no proceso de deseño da banda sonora as interaccións de sons, música e voces.

CA3.6 Delimitouse a duración exacta da banda sonora de acordo coas necesidades comerciais, comunicativas e construtivas da secuencia audiovisual.

CA3.7 Realizouse o proceso de construción da banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, e comprobouse a integración dos seus
compoñentes (voces, música, e efectos sonoros e ambientais)

CA3.8 Avaliouse o resultado final obtido na realización dunha banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, consignando o grao de
consecución dos obxectivos comunicativos e as posibilidades de mellora.

CA3.9 Avaliáronse e utilizáronse convenientemente as posibilidades comunicativas da voz humana en función do seu tipo, o rexistro, a extensión, a
calidade e a plasticidade, cunha determinada intención técnica e creativa.

CA3.10 Valorouse o emprego das técnicas de locución máis adecuadas para o seu uso en situacións de dobraxe, locución, dramatización, realización de
cuñas radiofónicas e anuncios publicitarios.

CA4.1 Localizáronse en fontes documentais externas os documentos sonoros adecuados ás características dun proxecto sonoro.

CA4.2 Definíronse os ítems necesarios para o deseño dun sistema de clasificación de documentos sonoros que teña en conta os procesos necesarios
para a súa identificación, o xénero, a orixe, a procedencia, a época, a autoría, o tema, a música, o intérprete, o formato, as pistas, etc., a súa codificación,
a súa conservación e a súa xestión como base de datos.
CA4.3 Establecéronse uns sistemas de clasificación de documentos sonoros aplicables a diferentes medios (radio, produción de programas sonoros,
audiovisuais, animación, multimedia, artes escénicas, producións musicais e eventos) que permita o arquivo de calquera tipo de documentos sonoros e a
súa localización.
CA4.4 Rexistrouse e creouse a documentación necesaria para a recepción, o intercambio e o arquivo adecuado de documentos sonoros en diversos
soportes e formatos (disco, CD, cinta magnética, ficheiro informático, MP3, MP4, etc.).

CA4.5 Realizáronse as tarefas de mantemento dos equipamentos e dos medios técnicos precisos para o acceso, a audición e o uso dos materiais sonoros
dun arquivo de documentos sonoros.

CA5.1 Examináronse modelos de guións técnicos de son segundo as características específicas dos tipos estandarizados de proxectos sonoros,
audiovisuais e de espectáculos.

CA5.2 Relacionouse a funcionalidade narrativa e expresiva dos efectos e os signos de puntuación da linguaxe sonora e audiovisual, así como a súa
corrección técnica, coa transmisión comprensiva da mensaxe nunha produción sonora ou audiovisual.

CA5.3 Describíronse as alternativas posibles no guión dun produto sonoro ou audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo, do espazo e da
idea ou do contido.

CA5.4 Aplicáronse os conceptos de orde, coherencia, emprego de frases curtas e lóxicas, redundancia e valor suxestivo das palabras e do silencio, entre
outros, no proceso de escritura dun texto sonoro.

CA5.5 Definíronse os planos sonoros, as duracións e os coleamentos na elaboración de guións técnicos de son para proxectos sonoros ou audiovisuais.

CA5.6 Planificáronse os recursos sonoros propios do son, o ruído, o silencio, a música e a voz en relación cos elementos visuais da produción audiovisual,
en función dun resultado comunicativo desexado.

CA6.1 Examináronse os fundamentos básicos da audición humana, a súa anatomía e a súa fisioloxía.

CA6.2 Analizáronse os problemas, as disfuncións, as doenzas e os traumatismos máis habituais do sistema auditivo relacionados coa xenética, a idade, a
exposición a estímulos daniños ou a contaminación acústica.

CA6.3 Determináronse os métodos máis seguros de prevención de danos do sistema auditivo, tendo en conta a relación entre a enerxía e o tempo de
exposición, así como os niveis aceptables de traballo.

CA6.4 Valorouse a importancia dunha hixiene auditiva correcta, desde o punto de vista das repercusións sobre as accións técnicas propias da profesión,
pero tamén sobre a capacidade comunicativa en xeral.

CA7.1 Determináronse os fundamentos básicos da fonación humana, anatomicamente e fisioloxicamente.
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CA7.2 Determináronse os mecanismos básicos de produción do canto e da locución, identificando as técnicas de respiración e pauta.

CA7.3 Analizáronse os problemas máis habituais do aparello fonador relacionados coa xenética, a idade, os malos usos ou abusos, ou a contaminación
ambiental.

CA7.4 Determináronse os métodos máis seguros de prevención de danos do aparello fonador.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza o deseño da ambientación sonora e musical dun proxecto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, analizando as posibilidades de emprego e
interrelación dos medios expresivos que interveñen.
RA2 - Realiza unha escoita analítica e valora a composición, o arranxo, a orquestración, a instrumentación, a interpretación e a execución dunha locución
profesional ou dun tema musical, identificando as características expresivas e comunicativas dos elementos propios da linguaxe musical en relación coa
súa aplicación na sonorización de proxectos sonoros, audiovisuais e de espectáculos.
RA3 - Deseña a banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculos, aplicando os recursos expresivos da linguaxe sonora e conxugando as
súas posibilidades de articulación e combinación.
RA4 - Realiza os procesos de localización e arquivo de documentos sonoros segundo as características propias de cada medio, identificando e
xestionando as bases de datos precisas.
RA5 - Realiza guións técnicos de son conxugando o emprego de recursos comunicativos da linguaxe sonora coa aplicación de técnicas narrativas que
garantan a consecución dos obxectivos do proxecto.
RA6 - Valora as características anatómicas e fisiolóxicas da audición humana, utilizando os mecanismos básicos de prevención de danos e preservación
da acuidade auditiva.
RA7 - Valora as características anatómicas e fisiolóxicas da fonación humana, utilizando os mecanismos básicos de prevención de danos e preservación
da saúde do aparello fonador.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Utilizáronse as posibilidades expresivas e comunicativas dos elementos que configuran a fonoesfera dun proxecto sonoro, audiovisual ou de
espectáculos.

CA1.2 Xustificouse a utilización de recursos técnicos monaurais, estereofónicos ou multicanle, a colocación, os desprazamentos e a localización de fontes,
na solución adoptada para a ambientación dun proxecto sonoro, audiovisual e de espectáculo.

CA1.3 Utilizáronse os recursos técnicos dispoñibles, tendo como meta a consecución da intención comunicativa.

CA1.4 Relacionáronse os elementos sonoros cos elementos visuais dun proxecto audiovisual ou de espectáculos, e xustificáronse as accións e as
eleccións con base na definición de xénero, subxénero, época, accións, lugares, personaxes, sentimentos, etc.

CA1.5 Utilizáronse os contrastes, golpes musicais, encadeados, fundidos, fondos e ambientes obxectivos e subxectivos no deseño dun proxecto de
ambientación sonoro, audiovisual e de espectáculos.

CA1.6 Seleccionáronse as pasaxes musicais clásicas ou modernas máis acaídas segundo a época e o estilo do proxecto de ambientación musical.

CA1.7 Deseñouse a ambientación sonora dun proxecto audiovisual atendendo á tipoloxía do programa: deportivo, de entretemento, informativo,
publicitario, etc.
CA2.1 Realizouse a análise formal dunha obra musical, determinando o xénero, a época, o estilo, a forma, o compás, o ritmo, a arritmia, a poliritmia, a
harmonía, a consonancia, a disonancia, a melodía, a amelodía, o fraseamento, a articulación, a tonalidade ou atonalidade, o cromatismo, a
instrumentación, a orquestración, o arranxo, a tímbrica, a textura, a dinámica, as matizacións e a súa disposición na obra.
CA2.2 Diferenciáronse temas, frases, motivos, partes, repeticións, modulacións, notas, claves, silencios, matices, formas e figuras características da
linguaxe musical, identificando a notación, a orixe ou procedencia, e a fase ou período, a partir da escoita activa de obras musicais representativas da
historia da música e do panorama actual.
CA2.3 Recoñecéronse e clasificáronse por familias, subfamilias, mecanismos de produción sonora, características e agrupacións musicais os instrumentos
empregados na interpretación de composicións musicais, a partir da escoita e da análise de obras pertencentes a diferentes estilos e épocas.

CA2.4 Interpretouse a intención comunicativa de pasaxes musicais a partir da escoita e a análise de obras pertencentes a diferentes estilos.
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CA2.5 Recoñecéronse os tipos e as categorías da voz humana e as súas calidades, os mecanismos básicos da fonación no ser humano, así como as
peculiaridades da linguaxe falada e os seus elementos diferenciadores, a partir da escoita e da análise de diversos documentos sonoros.

CA2.6 Valorouse o emprego das técnicas de locución máis axeitadas para o seu uso en situacións de dobraxe, locución, dramatización, realización de
cuñas radiofónicas e anuncios publicitarios.

CA2.7 Valorouse a diferenza entre as frecuencias ISO e as notas musicais.

CA2.8 Apreciáronse e recoñecéronse os beneficios xerados pola utilización correcta e creativa das posibilidades da gravación e mestura de material
sonoro ou musical, diferenciando tipos de gravación, manipulacións do sinal e efectos, e relacionando estes parámetros co xénero, o tipo ou a forma de
audiovisual e a súa intención comunicativa.
CA2.9 Detectáronse fallos na utilización técnica e creativa dos elementos sonoros ou musicais, e propuxéronse solucións alternativas enfocadas a arranxar
os erros apreciados.

CA3.1 Analizáronse as características das bandas sonoras de produtos audiovisuais segundo a súa tipoloxía e o seu estilo.

CA3.2 Desagregouse a banda sonora dunha produción sonora, audiovisual ou de espectáculo para determinar as características dos recursos da linguaxe
sonora que haxa que empregar na súa construción.

CA3.3 Deseñouse a banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, respondendo aos requisitos comunicativos e expresivos
consignados no proxecto audiovisual.

CA3.4 Determináronse os cortes, os movementos, os fundidos, os encadeamentos e outros elementos sintácticos da banda sonora.

CA3.5 Especificáronse no proceso de deseño da banda sonora as interaccións de sons, música e voces.

CA3.6 Delimitouse a duración exacta da banda sonora de acordo coas necesidades comerciais, comunicativas e construtivas da secuencia audiovisual.

CA3.7 Realizouse o proceso de construción da banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, e comprobouse a integración dos seus
compoñentes (voces, música, e efectos sonoros e ambientais)

CA3.8 Avaliouse o resultado final obtido na realización dunha banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculo, consignando o grao de
consecución dos obxectivos comunicativos e as posibilidades de mellora.

CA3.9 Avaliáronse e utilizáronse convenientemente as posibilidades comunicativas da voz humana en función do seu tipo, o rexistro, a extensión, a
calidade e a plasticidade, cunha determinada intención técnica e creativa.

CA3.10 Valorouse o emprego das técnicas de locución máis adecuadas para o seu uso en situacións de dobraxe, locución, dramatización, realización de
cuñas radiofónicas e anuncios publicitarios.

CA4.1 Localizáronse en fontes documentais externas os documentos sonoros adecuados ás características dun proxecto sonoro.

CA4.2 Definíronse os ítems necesarios para o deseño dun sistema de clasificación de documentos sonoros que teña en conta os procesos necesarios
para a súa identificación, o xénero, a orixe, a procedencia, a época, a autoría, o tema, a música, o intérprete, o formato, as pistas, etc., a súa codificación,
a súa conservación e a súa xestión como base de datos.
CA4.3 Establecéronse uns sistemas de clasificación de documentos sonoros aplicables a diferentes medios (radio, produción de programas sonoros,
audiovisuais, animación, multimedia, artes escénicas, producións musicais e eventos) que permita o arquivo de calquera tipo de documentos sonoros e a
súa localización.
CA4.4 Rexistrouse e creouse a documentación necesaria para a recepción, o intercambio e o arquivo adecuado de documentos sonoros en diversos
soportes e formatos (disco, CD, cinta magnética, ficheiro informático, MP3, MP4, etc.).

CA4.5 Realizáronse as tarefas de mantemento dos equipamentos e dos medios técnicos precisos para o acceso, a audición e o uso dos materiais sonoros
dun arquivo de documentos sonoros.

CA5.1 Examináronse modelos de guións técnicos de son segundo as características específicas dos tipos estandarizados de proxectos sonoros,
audiovisuais e de espectáculos.

CA5.2 Relacionouse a funcionalidade narrativa e expresiva dos efectos e os signos de puntuación da linguaxe sonora e audiovisual, así como a súa
corrección técnica, coa transmisión comprensiva da mensaxe nunha produción sonora ou audiovisual.

CA5.3 Describíronse as alternativas posibles no guión dun produto sonoro ou audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo, do espazo e da
idea ou do contido.

CA5.4 Aplicáronse os conceptos de orde, coherencia, emprego de frases curtas e lóxicas, redundancia e valor suxestivo das palabras e do silencio, entre
outros, no proceso de escritura dun texto sonoro.

CA5.5 Definíronse os planos sonoros, as duracións e os coleamentos na elaboración de guións técnicos de son para proxectos sonoros ou audiovisuais.

CA5.6 Planificáronse os recursos sonoros propios do son, o ruído, o silencio, a música e a voz en relación cos elementos visuais da produción audiovisual,
en función dun resultado comunicativo desexado.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.1 Examináronse os fundamentos básicos da audición humana, a súa anatomía e a súa fisioloxía.

CA6.2 Analizáronse os problemas, as disfuncións, as doenzas e os traumatismos máis habituais do sistema auditivo relacionados coa xenética, a idade, a
exposición a estímulos daniños ou a contaminación acústica.

CA6.3 Determináronse os métodos máis seguros de prevención de danos do sistema auditivo, tendo en conta a relación entre a enerxía e o tempo de
exposición, así como os niveis aceptables de traballo.

CA6.4 Valorouse a importancia dunha hixiene auditiva correcta, desde o punto de vista das repercusións sobre as accións técnicas propias da profesión,
pero tamén sobre a capacidade comunicativa en xeral.

CA7.1 Determináronse os fundamentos básicos da fonación humana, anatomicamente e fisioloxicamente.

CA7.2 Determináronse os mecanismos básicos de produción do canto e da locución, identificando as técnicas de respiración e pauta.

CA7.3 Analizáronse os problemas máis habituais do aparello fonador relacionados coa xenética, a idade, os malos usos ou abusos, ou a contaminación
ambiental.

CA7.4 Determináronse os métodos máis seguros de prevención de danos do aparello fonador.

MÍNIMOS EXIXIBLES

BC1. Técnicas de deseño da ambientación sonora e musical

-Comunicación humana: comunicación audiovisual.

-Bandas sonoras: son, música e voz.

-Diéxese e mímese.

-Son directo, de referencia e dobrado.

-Empatía e anempatía dos elementos sonoros cos elementos visuais ou plásticos.

-Simboloxía do son, da música e da voz.

-Interrelación das referencias sonoras e visuais.

-Campo de visión e fóra de campo.

-Espazo e tempo.

-Realización da ambientación sonora e musical: aplicación dos conceptos de sintonía,   contraste, golpe musical, refacho, cortina, encadeamento,

fundido e fondo.

-Música na ambientación musical.

-Características da ambientación sonora segundo a tipoloxía de programa: deportivo, de entretemento, informativo, publicitario, etc

BC2. Técnicas de audición activa e locución profesional

-Instrumentos musicais por familias, subfamilias e métodos de produción sonora, e as súas características.

-Agrupamentos e formacións musicais a través das épocas e a xeografía.

-Estilos musicais na historia da música: épocas, autores e compositores, estilos, e estrutura rítmica e tonal. Transcendencia e usos profesionais

das obras máis significativas na historia da música.

-Xéneros e subxéneros musicais.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Música no contexto audiovisual.

-Calidades da voz humana

-Técnicas de locución segundo o produto e a finalidade proposta: dobraxe, locución, publicidade,dramáticos, informativos, mitins, presentacións e

eventos, etc.

BC3. Deseño de bandas sonoras de audiovisuais e espectáculos

-Tipoloxía e estilo de bandas sonoras.

-Procedementos de análise dunha banda sonora.

-Elementos sintácticos da banda sonora: tracks, cortes e movementos.

-Aplicación dos valores expresivos e comunicativos dos compoñentes da banda sonora (palabra, música, efectos sonoros e ambientais, e silencio)

á construción de novas bandas sonoras.

- Técnicas de complementariedade do son coa imaxe e outros elementos gráficos en producións audiovisuais e espectaculares.

-Proceso de construción da banda sonora dun produto sonoro, audiovisual ou de espectáculo.

-Procedementos de avaliación de bandas sonoras: valoración da intelixibilidade, complementariedade, expresividade, orixinalidade, redundancia,

contraste e outros elementos.

BC4. Localización e arquivo de documentos sonoros

-Características e necesidades xerais e específicas segundo o tipo de arquivo de documentos sonoros.

-Recepción, rexistro e documentación de documentos sonoros segundo o soporte técnico.

-Sistemas de identificación de documentos sonoros para o seu arquivo.

-Sistemas de codificación, conservación e xestión de bases de datos de documentos sonoros.

-Procedementos de xestión, mantemento e conservación dos equipamentos e dos medios técnicos para o acceso, a audición e o uso dos

documentos sonoros localizados en arquivos.

BC5. Elaboración de guións técnicos de son

-Tipoloxía e características dos guións técnicos de son para proxectos sonoros, audiovisuais e de espectáculos.

-Aplicación dos efectos e os signos de puntuación da linguaxe sonora e musical á realización de guións técnicos de son.

-Guión técnico de son e tratamento do tempo, do espazo e da idea ou o contido.

-Técnicas de escritura para textos sonoros: orde, coherencia, tipoloxía de frases, vocabulario e uso da redundancia.

-Aplicacións do valor suxestivo da palabra en guións de son.

-Planos sonoros, duracións e coleamentos.

BC6. Características da audición humana

-Características anatómicas e fisiolóxicas da audición humana: precaucións e mecanismos básicos de prevención de danos e preservación da

acuidade auditiva.

-Fundamentos básicos da audición humana: anatomía e fisioloxía.

-Métodos máis seguros de prevención de danos do sistema auditivo, relacionando enerxía e tempo de exposición, así como niveis aceptables de

traballo.

-Normas e costumes para unha correcta hixiene auditiva, desde o punto de vista das repercusións sobre as accións técnicas propias da profesión,

pero tamén sobre a capacidade comunicativa en xeral.

BC7. Características da fonación humana

-Características anatómicas e fisiolóxicas da fonación humana: precaucións e mecanismos básicos de prevención de danos e preservación da

saúde do aparello fonador.

-Fundamentos básicos da fonación humana: anatomicamente e fisioloxicamente.
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-Mecanismos básicos de produción do canto e da locución, identificando as técnicas de respiración e pauta.

-Normas e costumes para unha correcta hixiene do aparello fonador: métodos máis seguros de prevención de danos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Primeira proba:

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita (test de resposta múltiple e/ou resposta aberta) que versará sobre unha mostra

suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte. O profesor do módulo cualificará esta

primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntación igual ou superior a

cinco puntos.

O tempo máximo para a realización da proba será de dúas horas.

Segunda proba:

As persoas aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento de cinco supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos

na programación para esta parte.

O profesor do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas

deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As persoas que non superasen a primeira parte da proba serán calificadas cun

cero nesta segunda parte.

O tempo máximo para a realización da proba será de tres horas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PROBA TEÓRICA sobre os contidos curriculares do módulo,  que terá un peso do 50% da nota final e carácter eliminatorio.

 Consistirá nunha proba escrita de aproximadamente 150 preguntas  tipo test de resposta múltiple, con penalización nas respostas incorrectas.

 Deberán contestarse polo menos o 65% das preguntas. (Pregunta correcta = 1 punto, pregunta incorrecta = -1 punto)

 Esta primeira parte da proba será calificada  de cero a dez puntos. A as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a

cinco puntos para poder realizar a segunda parte do Exame Final de Libres.

4.b) Segunda parte da proba

SUPOSTO PRÁCTICO

As persoas aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que consistirá no desenvolvemento de varios supostos

prácticos  nos que demostrarán  os coñecementos teórico prácticos do módulo e que que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe. A

duración desta proba será 120 minutos. Descrición:

-Identificación/análise dos distintos elementos da linguaxe sonora e as súas  respectivas funcións, en diversos fragmentos de obras sonoras ou

audiovisuais.

-Identificación e interpretación/realización de la documentación específica para o son dun fragmento dunha obra sonora o audiovisual.

Exemplo de exercicio:  A partires da escoita dun fragmento radiofónico, elaborar o guión técnico-literario europeo que podería haberse utilizado

para a realización de dicho fragmento.

O suposto práctico terá un peso do 50% da nota total e calificarase  de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán

obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.
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Para a resolución da proba, o centro facilitará ao examinado o material e recursos necesarios. O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro para

aqueles supostos prácticos nos que o precise.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1106 Formación e orientación laboral 02021/2022 0107

MP1106_12 Prevención de riscos laborais 02021/2022 045

MP1106_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

02021/2022 062

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ RIVEIRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1106_12) RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.

(MP1106_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP1106_12) RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis
habituais do sector de produción de son para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP1106_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP1106_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP1106_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en son para audiovisuais e
espectáculos.

(MP1106_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1106_22) CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en son para audiovisuais e
espectáculos, e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual.

(MP1106_12) CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

(MP1106_12) CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

(MP1106_22) CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.

(MP1106_12) CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

(MP1106_12) CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

(MP1106_12) CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de
protección da maternidade e a lactación, e de menores.

(MP1106_12) CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de produción de son para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_12) CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

(MP1106_22) CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

(MP1106_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

(MP1106_22) CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

   (MP1106_12) CA2.2.2 Determináronse os factores de risco e os danos derivados deles.

   (MP1106_12) CA2.2.3 Clasificáronse os distintos tipos de riscos

(MP1106_22) CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1106_12) CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas
profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico superior en son para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.
   (MP1106_22) CA2.4.2 Describíronse as características das modalidades de contratación: requisitos do traballador, salario e xornada, duración e outros
elementos

(MP1106_22) CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

(MP1106_22) CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre
homes e mulleres.
   (MP1106_22) CA2.7.1 Describíronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva
entre homes e mulleres.

(MP1106_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP1106_22) CA2.8.1  Identificáronse os elementos definitorios do recibo de salarios

(MP1106_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP1106_22) CA2.9.1 Describíronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

(MP1106_22) CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.

(MP1106_22) CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

(MP1106_22) CA3.1 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía.

(MP1106_12) CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

(MP1106_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.

(MP1106_22) CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.

   (MP1106_12) CA3.2.2 Determináronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.

(MP1106_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

   (MP1106_12) CA3.3.2 Describíronse as características dos representantes das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP1106_22) CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o
cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.

(MP1106_12) CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

   (MP1106_22) CA3.4.1  Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración.

(MP1106_12) CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de
emerxencia.

(MP1106_12) CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en
son para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_12) CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco,
ou para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse.

(MP1106_22) CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea.

(MP1106_12) CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1106_12) CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

(MP1106_12) CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así
como a composición e o uso da caixa de urxencias.
   (MP1106_12) CA4.6.2 Describíronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos,
así como a composición e o uso da caixa de urxencias.

(MP1106_22) CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en son para
audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_22) CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1106_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP1106_12) RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis
habituais do sector de produción de son para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP1106_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP1106_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP1106_12) RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en son para audiovisuais e
espectáculos.

(MP1106_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1106_22) CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

(MP1106_22) CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as
tarefas.

(MP1106_22) CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

(MP1106_22) CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.

(MP1106_22) CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación
responsable e activa dos seus membros.

(MP1106_12) CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil
profesional de técnico superior en son para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

   (MP1106_12) CA2.2.1 Determináronse os danos que poden provocar os diferentes tipos de riscos profesionais, así como as medidas de prevención e
técnicas de loita axeitadas a diferentes supostos prácticos

(MP1106_12) CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en son
para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.
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Criterios de avaliación do currículo

   (MP1106_22) CA2.4.1 Calculouse o salario a percibir atendendo a modalidade de contratación e duración da xornada

(MP1106_12) CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade.

(MP1106_22) CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no
sector profesional relacionado co título de técnico superior en son para audiovisuais e espectáculos.

(MP1106_22) CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre
homes e mulleres.
   (MP1106_22) CA2.7.2 Determináronse en casos prácticos concretos as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida l

(MP1106_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

   (MP1106_22) CA2.8.2 Calculouse o salario neto en nóminas mensuais sinxelas, incluíndo a cota obreira e a empresarial (á Seguridade Social)

(MP1106_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

   (MP1106_22) CA2.9.2 Determináronse os efectos en casos concretos nos supostos de modiificación, suspesión e extinción do contrato

   (MP1106_22) CA2.9.3 Calculáronse indemnizacións por despedimento e por modificación ou suspensión do contrato.

(MP1106_22) CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

(MP1106_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.
   (MP1106_12) CA3.2.1 Elixiuse a modalidade de servizos de prevención axeitada a cada centro de traballo, en función dos criterios establecidos na
normativa sobre prevención de riscos laborais.

(MP1106_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP1106_22) CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á
empresa.
   (MP1106_12) CA3.3.1 Determinouse o número de delegados de prevención que debe haber nun centro de traballo

(MP1106_22) CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o
cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.
   (MP1106_22) CA3.4.2 Calculouse a duración e contía das prestacións contributivas por Incapacidade Temporal e Desemprego, en casos

(MP1106_22) CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da
contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico.

(MP1106_12) CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as
funcións de cadaquén.

(MP1106_12) CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

(MP1106_22) CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.

(MP1106_12) CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

(MP1106_22) CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás
esixencias do proceso produtivo.

(MP1106_12) CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.

(MP1106_22) CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

(MP1106_22) CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en son para audiovisuais e
espectáculos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1106_12) CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así
como a composición e o uso da caixa de urxencias.

(MP1106_22) CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e
seleccionouse a formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.
   (MP1106_12) CA4.6.1 Realizouse correctamente unha RCP simulada.

(MP1106_22) CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

   (MP1106_22) CA4.8.1 Confeccionouse correctamente un CV e Carta de Presentación no formato online de Europass

MÍNIMOS ESIXIBLES:

Distínguense por unidades formativas:

UF1 / Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego:

CA1.1 - Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior do perfil e valoráronse as súas

vantaxes sobre o traballo individual

CA1.2 - Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces

CA1.4 - Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas

CA1.5 - Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo

CA1.7 - Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación responsable e

activa dos seus membros

CA2.3 - Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo

CA2.4 - Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados

colectivos.

CA2.4.1 - Calculouse o salario a percibir atendendo a modalidade de contratación e duración da xornada

CA2.2.2 - Describíronse as características das modalidades de contratación: requisitos do traballador, salario e xornada, duración e outros

elementos

CA2.7.1 - Describíronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre

homes e mulleres.

CA2.7.2 Determináronse en casos prácticos concretos as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar

CA2.8.1 - Identificáronse os elementos definitorios do recibo de salarios

CA2.8.2 - Calculouse o salario neto en nóminas mensuais sinxelas, incluíndo a cota obreira e a empresarial (á Seguridade Social)

CA2.9.1 -Describíronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

CA2.9.2 - Determináronse os efectos en casos concretos nos supostos de modiificación, suspesión e extinción do contrato

CA2.9.3 - Calculáronse indemnizacións por despedimento e por modificación ou suspensión do contrato.

CA2.10 - Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA2.13 - Determináronse os dereitos da persoa traballadora en materia de xornada: tempo de traballo e descansos, dereito ás vacacións e aos

permisos retribuídos

CA3.2 - Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de Seguridade Social

CA3.4 - Determináronse as principais prestacións contributivas de Seguridade Social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da

súa contía nalgúns supostos prácticos

CA3.4.2 - Calculouse a duración e contía das prestacións contributivas por Incapacidade Temporal e Desemprego, en casos prácticos concretos

CA3.5 - Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da

contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico

CA4.4 - Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo

CA4.5 - Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior deste perfil profesional.

CA4.6 - Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse

a formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral

CA4.7 - Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior deste perfil

profesional.

CA4.8.1 - Confeccionouse correctamente un CV e Carta de Presentación no formato online de Europass

UF2/ Prevención de riscos laborais

CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector audiovisual.

CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional

deste técnico superior.

CA2.2 - Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

CA2.2.1 - Determináronse os danos que poden provocar os diferentes tipos de riscos profesionais, así como as medidas de prevención e técnicas

de loita axeitadas a diferentes supostos prácticos

CA2.3 - Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais,

relacionados co perfil profesional deste técnico superior .

CA2.5 - Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector audiovisual.

CA3.2 - Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de

riscos laborais

3.2.1 - Elixiuse a modalidade de servizos de prevención axeitada a cada centro de traballo, en función dos criterios establecidos na normativa

sobre prevención de riscos laborais.

CA3.3 - Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos

CA3.3.1 - Determinouse o número de delegados de prevención que debe haber nun centro de traballo

CA3.5 - Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de

emerxencia

CA3.6 - Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de

cadaquén

CA3.7 - Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación deste técnico superior.

CA3.8 - Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector audiovisual.

CA4.1.1 -  Identificáronse as medidas de prevención asociadas a cada tipo de risco

CA4.1.2 - Identificáronse as técnicas de loita contra cada tipo de risco, asociándoas os danos que pretenden evitar

CA4.2 - Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos

CA4.3 - Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas

CA4.4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia
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CA4.5 - Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade

CA4.6 - Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así

como a composición e o uso da caixa de urxencias

CA 4.6.1 - Realizouse correctamente unha RCP simulada.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Exame Final de Libres constará de dúas partes: primeira parte, denominada PROBA TEÓRICA e segunda parte da proba, denominada PROBA

PRÁCTICA. A cualificación será a media aritmética de ambas probas, aínda que en ambas deberá obterse un mínimo dun 5 (sobre 10).

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba cómpre ter superado o Exame Final de Libres PROBA

TEÓRICA ou primeira parte da proba.

PESO NA CUALIFICACIÓN DAS UNIDADES FORMATIVAS: como mínimo o 30% das actividades a realizar en cada unha das Probas estará

relacionado coa UF1 e o 50% coa UF2. O 20% restante é variable.

Cada proba valorarase de 0 a 10, tendo que obter un 5 para conseguir o aprobado.

CUALIFICACIÓN FINAL: o alumnado que supere ambas probas aprobará o módulo, obtendo como cualificación a media aritmética de ambas

probas. Esta será un número enteiro comprendido entre 5 e 10. No caso de que a media sexa un número con decimais, esta aproximarase ao

enteiro máis cercano (a partir de 0,5, incluído, redondea ao número enteiro superior).

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

CARACTERÍSTICAS DA PROBA TEÓRICA:

- A proba constará de preguntas de resposta breve, que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe do módulo, incluíndo cuestións referidas

a ambas unidades formativas.

- Como mínimo o 30% das cuestións estarán relacionadas coa UF1(Prevención de Riscos Laborais) e o 50% coa UF2 (Equipos de traballo, dereito

do traballo e da seguridade social, e procura de emprego). O 20% restante é variable.

- Valorarase de 0 a 10, tendo que obter un 5 para conseguir o aprobado.

- O alumnado empregará bolígrado azul ou negro para a súa realización.

- A duración da proba será de 100 minutos.

Para poder realizar a PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado esta primeira parte da proba.

4.b) Segunda parte da proba

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba, cómpre ter superado o Exame Final de Libres
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PROBA TEÓRICA ou primeira parte da proba.

CARACTERÍSTICAS DA PROBA PRÁCTCA:

- A proba constará na resolución de casos prácticos e exercicios de cálculo numérico, que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe do

módulo, incluíndo casos referidos a ambas unidades formativas.

- Como mínimo o 30% das cuestións dos supostos estarán relacionadas coa UF1(Prevención de Riscos Laborais) e o 50% coa UF2 (Equipos de

traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego). O 20% restante é variable.

- Poderá empregarse calculadora, pero non o teléfono móbil con esta ou outra función.

- O alumnado empregará bolígrado azul ou negro para a súa realización.

- A duración da proba será de 100 minutos.

- Exemplos de casos: ante unha determinada situación laboral que dereitos teñen as persoas traballadoras; cálculo de nóminas, indemnizacións,

liquidacións e prestacións da seguridade social; supostos prácticos sobre requisitos, duración e salario en función da modalidade de contratación;

como aplicar os métodos de resolución de conflitos; como responder a unha determinada pregunta nunha entrevista de traballo; como actuar ante

unha determinada emerxencia; elaboración do CV e carta de presentación en formato Europass, identificación de sinalización; elección de

modalidade de organización da prevención para unha empresa determinada; número e tipo de representantes da prevención para unha empresa

determinada; constitución do comité de seguridade e saúde dun centro de traballo determinado; realización dunha RCP simulada, etc.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Son para audiovisuais e espectáculos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMS04Imaxe e son Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1107 Empresa e iniciativa emprendedora 02021/2022 053

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo GUILLERMO ALFARO MARTÍNEZ,MARÍA ISABEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ,MARÍATERESA CANO MARTINEZ
(Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola
innovación e a creatividade.
RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a
empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos.

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha.

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e
fiscais, e formaliza a documentación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables
para ter éxito na actividade emprendedora.

CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.

CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade.

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

   CA1.8.1 Analizouse a nivel teórico, a estrutura dun proxecto empresarial tipo dunha pequena empresa

CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.

CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das
empresas.

CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social,
ambiental, demográfico e cultural.

CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades
financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico.

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de son para audiovisuais e espectáculos en
función da súa posible localización.

CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

   CA2.6.1 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas en xeral e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada co son para audiovisuais e espectáculos, e describíronse os principais
custos sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen.

CA2.8 Identificáronse, en empresas de son para audiovisuais e espectáculos, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de son para audiovisuais e espectáculos, e delimitáronse as
relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial.

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a
responsabilidade social e o plan de márketing.

CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.

CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

   CA3.2.1 Distínguense as diferentes formas  xurídicas da empresa, as vantaxes e desvantaxes de cada unha

CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de produción de son para audiovisuais e espectáculos.

CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

   CA3.4.1 Distínguese a nivel teórico, o grao de responsabilidade legal en función da forma xurídica

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

   CA3.5.1 Diferenciouse a nivel teórico o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa

CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de son para audiovisuais e espectáculos tendo en conta a
súa localización.

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto,
ingresos, gastos e contas anuais.
   CA4.1.1 Analizáronse a nivel teórico conceptos básicos de contabilidade, así como  técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo,
patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á
liquidez e á rendibilidade da empresa.
   CA4.2.1 Describíronse a nivel teórico as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura
financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa
relacionada co son para audiovisuais e espectáculos, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións
anuais).
   CA4.3.1 Definíronse a nivel teórico as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha
mediana empresa

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola
innovación e a creatividade.
RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a
empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos.

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha.

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e
fiscais, e formaliza a documentación.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de produción de son para audiovisuais e espectáculos.

CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de son para audiovisuais e espectáculos, que ha servir
de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial.
   CA1.7.1 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de iluminación, captación e tratamento de imaxe, que
podería servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial.

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

   CA1.8.2 Concretouse a estrutura dun proxecto empresarial tipo dunha pequena empresa

CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

   CA2.6.2 Determináronse accións de responsabilidade social que poden levar a cabo empresas do sector audiovisual

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a
responsabilidade social e o plan de márketing.
    CA2.12.1 Confeccionouse un guión dun plan de empresa que inclúa todos os seus elementos básicos

    CA2.12.2 Concretáronse, mediante supostos prácticos, diferentes contidos dun plan de empresa do sector audiovisual, como son: idea, localización,
organización, responsabilidade social e plan de marketing

CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

   CA3.2.2 Concretáronse formas xurídicas axeitadas para diferentes tipos de empresa

CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

   CA3.4.2 Determinóuse a nivel práctico, o grao de responsabilidade legal en función da forma xurídica

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

   CA3.5.2 Determinóuse a nivel práctico, o tratamento fiscal establecido para diferentes formas xurídicas de empresa

CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

   CA3.9.1 Concretouse, mediante supostos prácticos, información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as
subvencións dunha pequena empresa

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto,
ingresos, gastos e contas anuais.
   CA4.1.2 Determináronse conceptos básicos de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais dunha pequena empresa

CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á
liquidez e á rendibilidade da empresa.
   CA4.2.2 Analizouse información contable: equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade dunha pequena empresa

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa
relacionada co son para audiovisuais e espectáculos, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións
anuais).
   CA4.3.2 Determináronse obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana
empresa

CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás,
facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de son para audiovisuais e
espectáculos, e describíronse os circuítos que recorre esa documentación na empresa.
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Criterios de avaliación do currículo

   CA4.4.1 Cumplimentouse con corrección documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques,
obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena empresa

CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

   CA4.5.1 Concretáronse,  mediante supostos prácticos, contidos dun plan financeiro así como o análisis da viabilidade económica e financeira dunha
pequena empresa

MÍNIMOS ESIXIBLES:

Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva do módulo son os criterios de avaliación do currículo, relacionados cos coñecementos que

deberá demostrar a persoa aspirante e que se especifican en cada unha das probas, teórica e práctica, que conforman a PROBA LIBRE.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Examen final de libres constará de dúas partes: primeira parte, denominada PROBA TEÓRICA e segunda parte da proba, denominada PROBA

PRÁCTICA. A cualificación será a media aritmética de ambas probas, aínda que en ambas deberá obterse un mínimo dun 5 (sobre 10).

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba cómpre ter superado o Exame Final de Libres PROBA

TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Cada proba valorarase de 0 a 10, tendo que obter un 5 para conseguir o aprobado.

CUALIFICACIÓN FINAL: o alumnado que supere ambas probas aprobará o módulo, obtendo como cualificación a media aritmética de ambas

probas. Esta será un número enteiro comprendido entre 5 e 10. No caso de que a media sexa un número con decimais, esta aproximarase ao

enteiro máis cercano (a partir de 0,5, incluído, redondea ao número enteiro superior).

Non se admitirá o uso de ningún aparato electrónico ou de comunicación co exterior, desde o inicio do chamamento ate o remate das probas.

Unha vez iniciadas as probas escritas, as persoas candidatas agardarán dez minutos antes de poder abandonar, e entregarán a proba asinada ao

profesorado responsable.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Consistirá na resolución por escrito dunha proba escrita, de preguntas tipo test sobre os contidos da programación do módulo.

Para a determinación da cualificación terase en conta que:

-Todas as preguntas do cuestionario teñen o mesmo valor.

-As respostas correctas puntuarán positivamente, ás non contestadas non terán valoración ningunha e ás contestadas erroneamente serán

penalizadas coa metade do valor asignado á contestación correcta.

Para a realización da proba se necesitará un bolígrafo de cor azul ou negro que traerá cada aspirante. Non se poderá utilizar ningún tipo de

corrector.

A proba terá unha duración máxima de cen minutos.

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.
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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 2021/202236024461 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 02021/2022 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 equipo directivo
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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.
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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 2021/202236024461 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 02021/2022 0213

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo IGNACIO LOMBA MARTÍNEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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 2021/202236024461 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 02021/2022 0157

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo IGNACIO LOMBA MARTÍNEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: En revisión
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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 con 100 preguntas, na que cada resposta correcta  sumará 0,1 puntos e cada resposta incorrecta restará 0,1 puntos.

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 2021/202236024461 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 02021/2022 0187

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARCELINO PRIETO PÉREZ,IRENE SEARA ORO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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 que versará sobre unha

mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte. O profesor do módulo cualificará esta

primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a

cinco puntos.

As instrucións para a realización do exame serán comunicadas por escrito ao comezo da proba. Para realizar esta proba o/a alumno/a non precisa

máis que de papel e bolígrafo.

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 exame práctico, con exercicios de escoita absoluta e

relativa. O material necesario será facilitado na aula e o/a alumno/a non precisa aportar máis que un bolígrafo negro ou azul.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 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 02021/2022 0210

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo GUILLERMO ALFARO MARTÍNEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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 - 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

CA1.2 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.
   CA1.2.1 Diferenciaronse os distintos campos dos metadatos propios dos ficheiros de audio de acordo ao estándar 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.
   CA1.3.1 Determináronse criterios de agrupación para ficheiro de audio por estilos ou outros criterios de utilidade

CA1.4 Seleccionáronse os ficheiros que necesitan ser editados para normalizar as súas características sónicas, con vistas a unha correcta reprodución.

   CA1.4.1 Determináronse os ficheiros de audio que necesitan ser editados para normalizar as súas características sónicas, con vistas a unha correcta
reprodución.

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.
   CA2.1.1 Determináronse as técnicas de 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.

   CA2.3.1 Definíronse os 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.
   CA3.1.1 Deseñouse a instación de 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.
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Criterios de avaliación do currículo

   CA3.2.1 Resolve problemas de conexionado de equipamentos reprodutores 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.
   CA3.3.1 Determinaronse as posibles causas de avería dos equipamentos reproductores e do mesturador para a indentificación de indicidencias 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.
   CA3.4.1 Analizaronse os niveis de entrada de sinal procedentes dos reprodutores e aplica as correcións necesarias para o correcto axuste da sinal

CA3.5 Axustáronse os niveis do mesturador en saídas máster e monitores, para os adecuar aos requisitos dos equipamentos de amplificación e
megafonía.
   CA3.5.1 Aplicaronse axustes os niveis do mesturador en saídas máster e monitores, para os adecuar aos requisitos dos equipamentos de amplificación e
megafonía.

CA3.7 Respectouse a normativa relativa á protección de riscos laborais e contaminación acústica, revisando os niveis de monitorización na cabina e
potencia amplificada.
   CA3.7.1 Determinaronse os niveis de son na cabina de acordo  a normativa relativa á protección de riscos laborais e contaminación acústica

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.
   CA4.1.1 Determinaronse os distintos métodos de axuste de velocidade de reproducción aplicables para a sincronización entre cancións

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.
   CA4.2.1 Definíronse 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.
   CA4.3.1 Espeficáronse a función dos controis do mesturador, ecualización, fader e crossfader 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.
   CA4.4.1 Determinaronse os criterios de calidade do son, marxe dinámico e intelixibilidade de acordo as marxes legais en materia de riscos laborais e
contaminación acústica.

CA4.7 Reaccionouse ante imprevistos técnicos xurdidos durante a actuación en vivo, aplicando os protocolos de resposta e resolvendo as incidencias con
prontitude.
   CA4.7.1 Aplicaronse os protocolos de detección de erros 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.

CA5.6 Elaboráronse cortinas, cuñas e jingles, empregando efectos sonoros de elaboración propia e de mediatecas, e tendo en conta as características do
programa musical.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - 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.
   CA1.2.2 Crearonse  os metadatos  propios dos  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.
   CA1.3.2 Empregouse software específico de DJ para realizar a agrupación de ficheiros de audio para a súa utilización na sesión en vivo atendendo a
criterios específicos

CA1.4 Seleccionáronse os ficheiros que necesitan ser editados para normalizar as súas características sónicas, con vistas a unha correcta reprodución.

   CA1.4.2 Aplicáronse criterios de selección para 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.
   CA2.1.2 Aplicáronse as técnicas de sincronización a 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.

CA2.3 Organizáronse os procesos de traballo, aplicando técnicas de organización e planificación, e temporalizando as fases de actuación.

   CA2.3.2 Aplicáronse técnicas de organización e planificación, e temporalizando das fases de actuación para organizar os procesos de traballo

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.
   CA3.1.2 Realizouse a instalación 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.

   CA3.2.2 Realizouse o conexionado de 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.
   CA3.3.2 Aplicaronse os debidos criterios de actuación para a comprobación do 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.
   CA3.4.2 Realizaronse axustes dos 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.
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CA3.5 Axustáronse os niveis do mesturador en saídas máster e monitores, para os adecuar aos requisitos dos equipamentos de amplificación e
megafonía.
   CA3.5.2 Determinaronse 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.
   CA3.7.2 Analizaronse e axustaronse os niveis de son na cabina de acordo  a normativa relativa á protección de riscos laborais e contaminación acústica

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.
   CA4.1.2 Aplicaronse os distintos métodos de axuste de velocidade de reproducción para a sincronización entre cancións durante unha sesión de mestura
en vivo

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.
   CA4.2.2 Aplicaronse os procesos necesarios e locarizáronse, 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.
   CA4.3.2 Aplicáronse técnicas de 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.
   CA4.4.2 Misturaronse distintos ficheiros de audio mantendo 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.
   CA4.7.2 Realizaronse axustes na configuración e no cableado dos equipos de son para correxir erros e imprevistos  técnicos xurdidos durante a
actuación en vivo, aplicando os protocolos de resposta e resolvendo as incidencias con prontitude.

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.

CA5.7 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:

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- 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:

-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 e 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 preguntas de resposta breve, preguntas tipo test e preguntas de desenvolvemento que avaliarán a maioría dos resultados de

aprendizaxe do módulo
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- 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

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

e Ableton Live así como os coñecementos teórico prácticos do módulo e que que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe.

- Exemplo de exercios:

                                         - Aplicar  técnicas de mestura nunha sesión de DJ en directo no software Traktor.

                                          -Realzación dun proxecto de Live Set en Ableton Live

                                          -Gravación dunha cuña e edición da mesma empregando a mesa de mesturas dun control radiofónico e editándoa en

Ableton Live.

- 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, 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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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 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 02021/2022 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 equipo directivo
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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 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.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Dotáronse de movemento os clips de vídeo, as fotografías e os grafismos, aplicando técnicas de animación tales como keyframes, tracking e
interpolación.
   CA1.3.2 Distingue entre os distintos tipos de interpolación

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.
   CA1.5.2 Distinguiuse os distintos tipos de formatos e codecs de video 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
   CA1.6.1 Determináronse as diferenzas entre DVD vs Bluray como formatos de distribución masiva

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.

CA2.4 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.
   CA2.4.1 Definiuse equipamento de imaxe: computadores, matrices, enrutadores, mesturadores, proxectores e monitores

CA2.8 Planificáronse e executáronse tarefas de mantemento para todos os equipamentos de imaxe, aplicando os protocolos especificados nos seus
manuais técnicos.
   CA2.8.1 Determináronse as tarefas de mantemento para todos os equipamentos de imaxe.

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.
   CA3.2.1 Definíronse as distintas técnicas de mapping atendendo los condicionantes espaciáis e os lugares de eventos

CA4.1 Determinouse o equipamento de luminotecnia específico preciso en salas de animación ou espazos de eventos, en relación co contido da sesión
programada.
   CA4.1.1 Identificouse o equipamento de luminotecnia específico preciso en salas de animación ou espazos de eventos

CA4.2 Elaborouse a planta de iluminación dos recursos técnicos implicados
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Criterios de avaliación do currículo

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.
   CA4.3.1 Coñeceuse o protocolo electrónico utilizado en luminotécnia para o control da iluminación de espectáculos

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 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.

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.
   CA1.3.1  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.
   CA1.5.1 Exportouse a composición posproducida ao formato e ao soporte de saída, determinando a necesidade de canle alfa

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
   CA1.6.2 Xerouse un fichero dixital ou recurso similar, importando as pezas de vídeo ao programa de composición de pezas de animación visual

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.
   CA2.4.2 Instalouse o equipamento de imaxe 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.
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Criterios de avaliación do currículo

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.
   CA2.8.2 Executáronse tarefas de mantemento para todos os equipamentos de imaxe, aplicando os protocolos especificados nos seus manuais técnicos.

CA3.2 Realizouse o mapeamento das zonas de proxección mediante aplicacións informáticas, atendendo aos condicionantes espaciais das salas e os
lugares de eventos.
   CA3.2.2 Realizouse o mapeamento das zonas de proxección mediante aplicacións informáticas, atendendo aos condicionantes espaciais

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.
   CA4.1.2 Empregouse o equipamento de luminotecnia específico preciso en salas de animación ou espazos de eventos, en relación co contido da sesión
programada.

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.
   CA4.3.2 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.

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
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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.

- 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.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA constará de diversas cuestións de tipo teórico sobre os contidos curriculares do módulo e que terá

un peso do 50% da nota final.

A proba constará de 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 a segunda parte da proba ou PROBA PRÁCTICA, cómpre ter superado a primeira parte da proba ou PROBA TEÓRICA.

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.
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- 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 alumno  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 2021/202236024461 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 02021/2022 0240

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ ÁNGEL ALEN AMIL

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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.
   CA1.1.1 Describíronse as características dos dispositivos de visualización, dixitalización e captura.

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
   CA1.2.1 Analizouse e describiuse a calidade da imaxe ofrecida polos dispositivos de visualización, atendendo a criterios técnicos.

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.
   CA1.3.1 Describíronse as características e os procesos de configuración e axuste dos dispositivos de visualización, dixitalización e captura respecto a
xestión de cor en distintos contornos gráficos e aplicacións

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.
   CA1.4.1 Describiuse e analizouse a normativa de traballo respecto as pantallas de visualización

CA1.5 Axustáronse os dispositivos de dixitalización e captura, empregando aplicacións específicas, cartas de cor, patróns estándar ou cuñas propias.

   CA1.5.1 Describíronse e analizáronse as aplicacións e dispositivos de captura e dixitalización así como 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.
   CA2.1.1 Determináronse as imaxes fotográficas e de vídeo orixinais asi como súas características, 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.

   CA2.2.1 Definíronse e analizáronse os distintos tipos de soporte de gravación ou captura, así como as súas características respecto a funcionalidade e
adecuación no rexistro de fotografías ou pezas de vídeo

CA2.3 Definiuse a posta en escena e os planos en función do proxecto.

   CA2.3.1 Determináronse os planos e a posta en escena respecto 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.
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Criterios de avaliación do currículo

   CA2.4.1 Determinouse a posición na escena dos diferentes elementos e as persoas participante respecto ao encadramento e tendo en conta o punto de
vista da cámara de vídeo ou fotográfica

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.
   CA2.5.1 Determináronse e definíronse os axustes de cámara fotográfica ou videográfica segundo as necesidades da toma: 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.

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.
   CA2.6.1 Defínironse e determináronse os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación, distancia focal e enfoque en cámaras de vídeo e
fotográficas.

CA2.7 Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou de
vídeo.
   CA2.7.1 Analizáronse e definíronse os recursos de iluminación necesarios para a captura fotográfica ou de vídeo

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.
   CA3.3.1 Definíronse  as características da imaxe: contraste, equilibrio de gris, brillo e saturación

CA3.4 Elimináronse defectos, impurezas e elementos non desexados, empregando técnicas e ferramentas de retoque dixital de imaxes.

   CA3.4.1 Determináronse as ferramentas e técnicas de retoque dixital de imaxe para a eliminación de elementos no desexados.

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.
   CA3.5.1 Definíronse as características técnicas dos medios ou soportes finais das imaxes.

CA3.6 Xeráronse imaxes sintéticas, tales como fractais e funcións caóticas iterativas, empregando técnicas de procesamento e xeración algorítmica de
imaxes.
   CA3.6.1 Definíronse as características das imaxes fractais e funcións caóticas iterativas e as técnicas para a xeración algorítmica de imaxes.

CA3.7 Sistematizouse o proceso de catalogación, nomenclatura e almacenamento das imaxes.

   CA3.7.1 Determináronse e definíronse os procesos e medios de almacenamento, nomenclatura e catalogación das imaxes.

CA4.1 Deseñouse a montaxe que se vaia realizar, determinando as imaxes que a compoñen e definindo o seu tratamento.

   CA4.1.1 Planificouse a montaxe determinando as imaxes que a compoñen e definindo o seu tratamento

CA5.1 Determináronse os elementos necesarios (gráficos, textos, símbolos, logotipos, etc.) para compor a imaxe vectorial, valorando a súa funcionalidade.

CA6.4 Harmonizouse o ton e a cor do loop de vídeo definitivo que se vaia proxectar.

   CA6.4.1 Determináronse e definíronse as características de cor do loop de vídeo

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.
   CA6.5.1 Determináronse e definíronse as características dos formatos dos ficheiros de imaxe, vídeo ou audio destinados á exhibición

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - 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.
   CA1.1.2 Realizáronse os procedementos e axustes de calibración dos 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
   CA1.2.2 Axustáronse os dispositivos de visualización atendendo a valores obtidos na medicións de valores cromáticos (de monitores, pantallas e
videoproxectores) e empregando cartas de axuste, baterías de probas e instrumental de medición e control de calidade

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.
   CA1.3.2 Axustáronse e configuráronse os dispositivos de visualización, dixitalización e captura respecto 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.
   CA1.4.2 Realizouse a organización do 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.

   CA1.5.2 Realizouse o axuste dos parámetros dos 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.
   CA2.1.2 Rexistráronse con cámara de vídeo e/ou fotográfica as imaxes, 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.

   CA2.2.2 Realizáronse gravacións de vídeo ou tomas fotográficas cos soportes adecuados para cada medio, respectivamente.

CA2.3 Definiuse a posta en escena e os planos en función do proxecto.

   CA2.3.2 Elaboráronse os documentos que recollen os planos e a posta en escena do proxecto: guion técnico, escaleta, esquemas de iluminación,
plantas de decorado, etc.

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.
   CA2.4.2 Levouse a cabo o posicionamento dos diferentes elementos e as persoas participante respecto ao encadramento e tendo en conta o punto de
vista da cámara de vídeo ou fotográfica
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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.
   CA2.5.2 Aplicáronse os axustes adecuados nas cámaras para a toma videográfica ou videográfica segundo as necesidades da toma: 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.

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.
   CA2.6.2 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.

CA2.7 Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou de
vídeo.
   CA2.7.2 Dispuxéronse e configuráronse 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.
   CA3.3.2 Axustáronse os valores 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.

   CA3.4.2 Correxíronse e 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.
   CA3.5.2 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.
   CA3.6.2 Creáronse imaxes sintéticas empregrando técnicas de xeración algorítmica de imaxes: fractais e funcións caóticas iterativas.

CA3.7 Sistematizouse o proceso de catalogación, nomenclatura e almacenamento das imaxes.

   CA3.7.2 Realizáronse procesos de catalogación, almacenamento e nomenclatura sistemática de 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.

   CA4.1.2 Realizouse a montaxe determinando as imaxes que a compoñen

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.
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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.

   CA6.4.2 Realizouse a corrección de 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.
   CA6.5.2 Realizouse a exportación da 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.

MÍNIMOS ESIXIBLES

Unidade didáctica 1 (proba teórica)

CA1.5 -  Axustáronse os dispositivos de dixitalización e captura, empregando aplicacións específicas, cartas de cor, patróns estándar ou cuñas

propias.

    CA1.5.1 -  Describíronse e analizáronse as aplicacións e dispositivos de captura e dixitalización así como 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.

    CA2.1.1 -  Determináronse as imaxes fotográficas e de vídeo orixinais asi como súas características, 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.

    CA2.2.1 -  Definíronse e analizáronse os distintos tipos de soporte de gravación ou captura, así como as súas características respecto a

funcionalidade e adecuación no rexistro de fotografías ou pezas de vídeo

CA2.3 -  Definiuse a posta en escena e os planos en función do proxecto.

    CA2.3.1 -  Determináronse os planos e a posta en escena respecto do proxecto

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.

    CA2.5.1 -  Determináronse e definíronse os axustes de cámara fotográfica ou videográfica segundo as necesidades da toma: tamaño de imaxe

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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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.

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.

    CA2.6.1 -  Defínironse e determináronse os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación, distancia focal e enfoque en cámaras de

vídeo e fotográficas.

CA2.7 -  Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura

fotográfica ou de vídeo.

    CA2.7.1 -  Analizáronse e definíronse os recursos de iluminación necesarios para a captura fotográfica ou de vídeo

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.

    CA3.3.1 -  Definíronse as características da imaxe: contraste, equilibrio de gris, brillo e saturación

CA3.4 -  Elimináronse defectos, impurezas e elementos non desexados, empregando técnicas e ferramentas de retoque dixital de imaxes.

    CA3.4.1 -  Determináronse as ferramentas e técnicas de retoque dixital de imaxe para a eliminación de elementos no desexados.

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.

    CA3.5.1 -  Definíronse as características técnicas dos medios ou soportes finais das imaxes.

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.

    CA6.5.1 -  Determináronse e definíronse as características dos formatos dos ficheiros de imaxe, vídeo ou audio destinados á exhibición

Unidade didáctica 2 (proba práctica)

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.

    CA2.1.2 -  Rexistráronse con cámara de vídeo e/ou fotográfica as imaxes, 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.

    CA2.2.2 -  Realizáronse gravacións de vídeo ou tomas fotográficas cos soportes adecuados para cada medio, respectivamente.

CA2.3 -  Definiuse a posta en escena e os planos en función do proxecto.

    CA2.3.2 -  Elaboráronse os documentos que recollen os planos e a posta en escena do proxecto: guion técnico, escaleta, esquemas de

iluminación, plantas de decorado, etc.

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.

    CA2.5.2 -  Aplicáronse os axustes adecuados nas cámaras para a toma videográfica ou videográfica segundo as necesidades da toma: 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.

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.

    CA2.6.2 -  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.

CA2.7 -  Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura

fotográfica ou de vídeo.

    CA2.7.2 -  Dispuxéronse e configuráronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións lumínicas da escena aos

dispositivos de captura fotográfica ou de vídeo
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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.

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.

    CA3.3.2 -  Axustáronse os valores 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.

    CA3.4.2 -  Correxíronse e 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.

    CA3.5.2 -  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

CA4.1 -  Deseñouse a montaxe que se vaia realizar, determinando as imaxes que a compoñen e definindo o seu tratamento.

    CA 4.1.2 - Realizouse a montaxe determinando as imaxes que a compoñen

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.

CA4.6 -  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 píxels, relación de

aspecto da imaxe e dos píxels, número de imaxes por segundo, formato progresivo ou entrelazado, tipo de compresión e opcións de audio.

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.

    CA6.4.2 -  Realizouse a corrección de 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.

    CA6.5.2 -  Realizouse a exportación da 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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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A nota final necesaria para superar o módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a

puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Proba teórica:

- A proba constará de preguntas de resposta breve, que avaliará a maioría dos resultados de aprendizaxe do módulo.

- A proba valorarase de 0 a 10 puntos, tendo que obter un  mínimo de 5 puntos para conseguir o aprobado.

- O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro para a súa realización.

- A duración da proba será de 90 minutos.

- A proba terá carácter eliminatorio, para poder realizar a proba práctica (segunda parte de proba) é necesario ter superada a primeira parte da

proba (proba teórica).

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: cámaras fotografía / vídeo, 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 Illustrator, Photoshop, Adobe Premiere, After Effects ou Da Vinci Resolve.

- A proba terá carácter eliminatorio e constará de o desenvolvemento de un ou varios supostos prácticos relativos a:

     - Toma de imaxe fotográfica (cámara dixital).

     - Axustes de iluminación.

     - Revelado fotográfico dixital.

     - Axuste,  retoque e composición dixital de imaxes.

     - Creación de imaxes vectoriais.

     - Gravación de vídeo e audio.

     - Edición e postprodución de vídeo e audio.

     - Corrección de cor e exposición de vídeo.

     - Animación e secuenciación de imaxe fixa.

     - Creación e animación de rótulos fixos e en movemento.

     - Incrustación e integración de elementos gráficos 2D e 3D.

     - Exportación de imaxes fixas e de vídeo a formatos finais de distribución e difusión.

- 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/a o material e recursos necesarios para a resolución da mesma (ordenador co
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software necesario para a resolución dos exercicios, pantalla e proxector de vídeo, cámara, etc.). O alumnado empregará bolígrafo azul ou negro

para aqueles supostos prácticos nos que o precise.

- A proba valorarase de 0 a 10 puntos, tendo que obter un  mínimo de 5 puntos para conseguir o aprobado.

- A duración da proba será de 150 minutos.

- As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 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 02021/2022 0107

MP1305_12 Prevención de riscos laborais 02021/2022 045

MP1305_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

02021/2022 062

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo LUCAS VÁZQUEZ DA CUNHA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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.
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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.

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS
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   (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

NIMOS 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.

- 9 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Audiovisual de Vigo 2021/202236024461 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 02021/2022 053

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo GUILLERMO ALFARO MARTÍNEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

   CA4.5.1 Concretáronse, mediante supostos prácticos, contidos dun plan financeiro así como o análisis da viabilidade económica e financeira dunha
pequena empresa

MÍNIMOS ESIXIBLES:

Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva do módulo son os criterios de avaliación do currículo, relacionados cos coñecementos que

deberá demostrar a persoa aspirante e que se especifican en cada unha das probas, teórica e práctica, que conforman a PROBA LIBRE.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Examen final de libres constará de dúas partes: primeira parte, denominada PROBA TEÓRICA e segunda parte da proba, denominada PROBA

PRÁCTICA. A cualificación será a media aritmética de ambas probas, aínda que en ambas deberá obterse un mínimo dun 5 (sobre 10).

Para poder realizar o Exame Final de Libres PROBA PRÁCTICA ou segunda parte da proba cómpre ter superado o Exame Final de Libres PROBA

TEÓRICA ou primeira parte da proba.

Cada proba valorarase de 0 a 10, tendo que obter un 5 para conseguir o aprobado.

CUALIFICACIÓN FINAL: o alumnado que supere ambas probas aprobará o módulo, obtendo como cualificación a media aritmética de ambas

probas. Esta será un número enteiro comprendido entre 5 e 10. No caso de que a media sexa un número con decimais, esta aproximarase ao

enteiro máis cercano (a partir de 0,5, incluído, redondea ao número enteiro superior).

Non se admitirá o uso de ningún aparato electrónico ou de comunicación co exterior, desde o inicio do chamamento ate o remate das probas.

Unha vez iniciadas as probas escritas, as persoas candidatas agardarán dez minutos antes de poder abandonar, e entregarán a proba asinada ao

profesorado responsable.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Consistirá na resolución por escrito dunha proba escrita, de preguntas tipo test sobre os contidos da programación do módulo.

Para a determinación da cualificación terase en conta que:

-Todas as preguntas do cuestionario teñen o mesmo valor.

-As respostas correctas puntuarán positivamente, ás non contestadas non terán valoración ningunha e ás contestadas erroneamente serán

penalizadas coa metade do valor asignado á contestación correcta.

Para a realización da proba se necesitará un bolígrafo de cor azul ou negro que traerá cada aspirante. Non se poderá utilizar ningún tipo de

corrector.

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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